
AQUASHIELDAQUASHIELD  

*Produs din gama TECNADIS PRS*

Solutie hidrofuga de înaltă performanță, pe bază de nanoparticule  pentru 
fațade din materiale poroase și cu porozitate redusă

Protecție invizibilă de înaltă performanță pentru suprafețe verticale și înclinate de
materiale poroase special concepute pentru zonele cu precipitații ridicate sau

fațade foarte expuse la apă

FORTEFORTEFORTE   

DURABILITATE GARANTATA

10+  ANI

Conceput în principal pentru tratarea cărămizilor, mortarelor, betonului, prefabricate și a 
oricărui tip de substrat poros

PREFABRICATE CARAMIZI BETON PIATRA MORTAR 

NETRATAT TRATAT



SOLUTIE PUTERNICA CONTRA APEI!

AQUASHIELD  AQUASHIELD  AQUASHIELD  FORTEFORTEFORTE  
Soluție hidrofobă transparentă armată, special concepută pentru tratarea 

cărămizilor, mortarelor, betonului, prefabricate și a oricărui tip de substrat poros

CARACTERISTICI
SUPERHIDROFOBICITATE: Previne absorbția apei în substrat (unghi de contact> 150º). 
Armat pentru zone cu precipitații ridicate sau fațade foarte expuse la apă.

INERT, NU FORMEAZA FILM: Nu reacționează chimic, menținând subtratul nealterat, 
permițând respirabilitatea completă a substratului.

CULOARE: Nu schimbă deloc culoarea sau aspectul substratului.

DURABILITATE DE DURATA: Durabilitate garantată de mai mult de 10 ani 
împotriva condițiilor externe de mediu.

REZISTENȚĂ UV OPTIMA: Nu este afectata de radiația solară, deoarece nu își pierde 
proprietatile si nu își modifică aspectul.

METODĂ DE APLICARE UȘOARĂ: Rapidă, total re-aplicabilă, fără a fi nevoie să 
eliminați tratamentele anterioare. Aplicabil cu sistemele convenționale și nu este necesar 
întăritor suplimentar. Uscare ultrarapidă.

PERFORMANTA IN CONFORMITATE 
CU  POROZITATEA MATERIALULUI

PE STRAT
(ml/m2) 

TOTAL
(ml/m2) 

TOTAL
(m2/litre) 

Marmură și calcare slab poroase, Terrazzo, 
beton lustruit 62-75 125-150 6,7 - 8 

Granit, cărămizi, beton nelustruit, țiglă 100-125 200-250 4 - 5 

Gresie, beton grosier, calcare cu porozitate ridicată 150-200 300-400 2,5 – 3,3 



REGULI DE UTILIZARE
INAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

 Agitați recipientul înainte de utilizare.
 Suprafața trebuie să fie curată și uscată, fără prezența prafului sau a particulelor solide de
orice fel pe suprafață.
 Evitați prezența fisurilor și crapaturilor în substrat.
 Se recomandă aplicarea pe substrat uscat, deși nu este strict necesar.
 METODA DE APLICARE:

 Produsul se aplică direct pe suprafața de tratat, cu ajutorul unei pensule, role sau spray (de
preferință AIRLESS). Se recomandă sisteme reglabile și fără presiune.
 Cea mai bună eficiență a tratamentului se obține atunci când se aplică două straturi de produs.
Este posibil să aplicați al doilea strat imediat după primul. Nu există un interval de timp maxim
sau minim între straturi, deci ar putea fi aplicat din nou în orice moment.
 Nu este necesar să se satureze suprafața, este necesar doar să se observe umectarea acesteia cu
AQUASHIELD FORTE. Încercați să nu aveti scurgeri de produse peste material, deoarece acest
lucru ar implica utilizarea unui exces de produs

Figura 1: Aplicați produsul urmând traseul fiecarei linii cu sageata (cu referire la aplicarea a două 
straturi).
Pentru rezultate optime, se recomandă împărțirea suprafeței de tratat în diferite sectoare 
(Suprafața tratată este vizibilă pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece este complet invizibilă 
când este uscată).
Figura 2: Aplicați produsul întotdeauna la aceeași distanță de suprafață!
Acordați o atenție specială acoperirii corespunzătoare a oricărei structuri a fațadei în care se 
poate scurge apă de ploaie (Este de preferat să protejați si zonele inconjuratoare).
Mențineți zona de aplicare bine ventilată, dar fără curent de aer.
Timpul complet de uscare: 24 de ore.
Temperatura de aplicare: între 5 ° C și 30 ° C.

Descriere grafica:

Figura 1 Figura 2

Applicare (2 straturi): 
aprox.125-400 ml/m2 in total 

(depinde de porozitatea 
materialului) 

ROLA SI PENSULA AIRLESS BACKPACK AIRLESS HVLP 



EXEMPLE DE APLICATII ALE  AAQUQUAASSHIELHIELD D FFORORTTEE 

CARAMIDA DE FATADA SI PIATRA

CARAMIDA DE FATADA PIATRA NATURALA MORTAR 

PIATRA NATURALA

SOLUTIILE TECNADIS ——  UTILIZAREA DE    NANOPRODUSE 

De ce să vă resemnați cu produse de calitate 
inferioară?

Alegeți produsul cu performanțe mai bune la 
cel mai competitiv preț

ALTE   NANOPRODUSE

TECNADIS PRS  
PERFORMANCE 

Produs hidrofob și oleofob pentru 
pavaje și fațade din materiale 

poroase

AQUASHIELD Ultimate 

Hidrofug pentru fațade din 
materiale poroase.

Disponibil in recipienti de 1L ,5L si 25L

AQUAHIELD  FORTE 

Hidrofug de INALTA 
PERFORMANȚĂ pentru fațadele din 

materiale poroase.

Hidrofugante nanotecnológico de altas prestaciones reforzado 

para sustratos porosos y poco porosos

Protección invisible de alto rendimiento para superficies verticales e inclinadas de

materiales porosos que proporciona una protección a muy largo plazo frente a la acción

del agua, hielo, cambios de temperaturas (estacionales, diurnas y nocturnas), etc.

Ideal para el tratamiento de ladrillo caravista, morteros, hormigón prefabricado     

y cualquier  tipo de sustratos porosos. Miembro de la familia TECNADIS PRS.

FACHADAS PIEDRALADRILLO

NO TRATADO TRATADO

MORTEROPREFABRICADO

TECNADIS GRAFPROTECT 

Protecția materialelor poroase 
împotriva graffiti-urilor și a 

petelor de vopsea în general.

 

TECNADIS PRS  
PERFORMANCE EC 

Amplificator de culoare, produs 
hidrofob și oleofob pentru pavaje 

și fațade din materiale poroase

Permanent 
Two-coat 

PRODUCTO ESPECIAL COLOR 

PIATRA NATURALA

Distribuitor Romania:
PROMMENT

Promment Services srl
str. Pescarilor bl.16C-16D, ap.16 
900533 - Constanta
tel. +40-745344978
mail: office@promment.ro www.promment-nanomat.ro




