ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU

CHARAKTERYSTYKA
ADMITEX NANOX C2 nanoimpregnat przeznaczony do wgłębnej, powierzchniowej hydrofobowej i oleofobowej
ochrony każdego gatunku kamienia naturalnego, oraz innych podłoży mineralnych nieglazurowanych znajdujących
się na zewnętrz i wewnątrz obiektu. Dobrze penetruje w głąb struktury – jest odporny na ścieranie, nie nabłyszcza,
nie matowi i nie zmienia koloru.

ZASTOSOWANIE
• do powierzchni mineralnych typu klinkier,
• płytki licowe,
• kostka brukowa, płyty chodnikowe,
• każdy kamień naturalny jak marmur, granit, piaskowiec
• do wszelakich powierzchni betonowych.

SPOSÓB UŻYCIA
ADMITEX NANOX C2 przed użyciem wstrząsnąć, nie rozcieńczać, nakładać dwuetapowo. Pierwsza aplikacja obfita
na czystą i suchą powierzchnię, tak by impregnowana powierzchnia na kilka sekund zmieniła barwę na
ciemniejszą. Druga aplikacja po około 30 minutach tylko powierzchniowo, rozcierając po powierzchni nadmiar
impregnatu, zwłaszcza powstałe krople. Pozostawić do sieciowania na 4-6 godzin, chroniąc w tym czasie przed
bezpośrednim kontaktem z wodą. Pełną ochronę powierzchni uzyskuje się po 24 godzinach. Zużycie preparatu
NANOX C2 jest zależne od struktury materiału oraz sposobu nakładania, średnio wynosi 8-10 m2 z 1 litra produktu.

DANE TECHNICZNE
Barwa: mleczno-biała
3
Gęstość: ~1 g/cm w 20°C
pH: 6-7

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20°C.
Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem. Przed użyciem zamieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
ADMITEX NANOX C2 nie nadaje się do spożycia, nie wdychać, chronić oczy, biodegradalny. W czasie nakładania
zachować środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki i okulary ochronne. Utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, nie usuwać razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

ŚRODEK DO IMPREGNACJI BETONU

UWAGI
Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w
produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy
przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie sprzedaż i dostawę produktu i
nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 601 24 79

