
FISA TEHNICA Versiunea: nº2 
Editia: 30/05/2017

AQUASHIELD FORTE 
Solutie hidrofuga de inalta performanta pe bază de nanoparticule 

pentru fațade din pentru fatade din materiale poroase

1 

Descrierea produsului Solutie hidrofoba, cu performanțe foarte ridicate, rezistenta la apa,  bazata pe nanoparticule. 
Transparenta, invizibila, permite respiratia stratului protejat, protector de înaltă 
performanță, conceputa în principal pentru protecția materialelor poroase și cu porozitate 
redusă împotriva acțiunii apei pe fațade și alte suprafețe verticale, în special pentru zonele cu 
precipitații ridicate, cu grave probleme de absorbție prin aceste substraturi constructive.

Aplicarea produsului Compusul activ care produce hidrofugarea sunt nanoparticulele ceramice dispersate 
într-un mediu organic (izopropanol), prin urmare AQUASHIELD FORTE este 
compatibil cu orice substrat constructiv poros.
Proiectat pentru a fi aplicat ca tratament de suprafață hidrofug pe toate tipurile de 
suprafețe poroase cu aplicare specială pe cărămizi, mortare, monostraturi, beton, 
prefabricate, piatră naturală și suprafețe mixte unde sunt combinate diferite materiale și 
porozități.
Folosit ca protector de fațadă atât la lucrarile de   renovare, reabilitare cât și la 
construcțiile noi.
În mentenanta, la curățare și întreținere este, de asemenea, utilizat ca anti-urină datorită 
efectului său mare de respingere care previne acumularea de murdărie și mirosuri urate.

Caracteristici si 
avantaje ▪ Evita acumularea și pătrunderea apei pe suprafețele tratate.

▪ Nu formează film, nu se leagă încrucișat, permițând respirabilitatea completă a 
substratului.

▪ Complet transparent, respectând culoarea naturală a suportului original.
▪ Rezistență și durabilitate bune atunci când suprafețele nu sunt expuse la abraziune 

mecanică continuă. Durabilitate garantată de 10 ani.
▪ Rezistență totală la UV.
▪ Se reaplică total.
▪ Compușii activi nu reacționează cu suprafața, menținând substratul nealterat.
▪ Datorită proprietatilor hidrofuge ridicate (revenirea apei la suprafață), menține 

suprafețele libere de praf și murdărie pentru mai mult timp.

Informatii despre 

Compozitie si 
proprietati 
fizico - chimice

▪ Culoare:  Incolor, lichid translucid.
▪ Ambalare: 1L, 5L si 25L (se poate ambala in volume mai mari la cerere )
▪ Depozitare: 12 luni de la data fabricatiei, sigilat in ambalajul original la temperaturi

intre  5ºC si 30°C.
▪ Continut de compusi organici volatili (VOC)  >80% masa
▪ Densitate: 0,79 g/ml
▪ Viscositate: 5 cP
▪ Temperatura fierbere: 82,5ºC
▪ Punct de aprindere: 11,85ºC
▪ Solvent: Izopropanol

PREFABRICATE CARAMIDA PIATRA MORTAR
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Pregatirea suprafetei Înainte de aplicare, curățați bine suprafețele și îndepărtați toate urmele de detergenți și 
agenti de curatare. Suprafața trebuie să fie complet curată.
Evitați prezența fisurilor sau a crapaturilor în substrat. Se recomandă, dacă este posibil, 
îndepărtarea prealabilă a acestora.

Mod de folosire ▪ Agitati recipientul inainte de a-l folosi
▪ Lichidul se aplică direct pe suprafață, folosind pe cât posibil, un pulverizator cu pistol 

cu   aer (airless cu presiune scazuta). În cazul în care nu aveți un pulverizator, acesta 
poate fi aplicat și cu o rolă sau perie. Nu este necesar ca suprafața să fie complet 
uscată, produsul poate fi aplicat pe suprafața ușor umedă. Se recomandă aplicarea 
acestuia în două straturi perpendiculare pentru a asigura o acoperire totală a 
suprafeței și astfel, obținându-se o eficiență mai bună a tratamentului și utilizării 
proprietăților produsului. Puteți aplica al doilea strat imediat după primul. Efectul 
optim va fi atins după un timp de uscare complet de 24 de ore.

Descriere grafica: 

Instrumentele de aplicare: După utilizare, curățați-le cu orice tip de solvent general 
compatibil cu instrumentele de lucru (alcool, acetonă, solvent universal).

Randamente si 
depozitare 

▪ Dilutie : nu este necesar
▪ Randament: Estimari bazate pe pozitatea materialului

▪ Timp complet de uscare: 24 de ore (în câteva ore poate prezenta deja efectul 
protector).
▪ Temperatura de funcționare: între 5 ° C și 30 ° C.
▪ Temperatura de depozitare: între 5 și 30 ° C; ferit de lumina directă a soarelui, 
depozitați în recipientul original bine închis.

Randamente totale aproximate 
MATERIALS m2/litre 

Marmură și calcare slab poroase, Terrazzo, beton lustruit. 8 

Granit, beton ne-lustruit 6-7

Gresii, calcare poroase, cărămizi de fatada 5 

mortar, beton grosier. 4 

Calcare și gresii extrem de poroase. 3-3,5

Aplicarea a 2 straturi: 

Fig.2 Fig. 1 
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Observatii ▪ Efectul mare de respingere a apei arătat încă de prima dată (superhidrofobicitatea - 
unghiul de contact al picăturilor de apă cu suprafața> 150 °) scade în acele suprafețe 
expuse la o abraziune continuă, în special în condiții umede, deși se menține în 
continuare protecția împotriva apei.

▪ Se recomandă aplicarea la temperaturi cuprinse între 5 ° C și 30 ° C (interval optim).
▪ Efectuați un test inițial pe acele suprafețe vopsite pentru a evita apariția decolorării 
cauzate de solventul produsului (izopropanol).
▪ Efectul hidrofob al solutiei aplicate pe suprafetele tratate poate limita eficienta 
viitoarelor aplicari de vopsele pe bază de apă, reconstrucții, reabilitari cu diferite mortare 
sau alte produse 
▪ Acest produs nu este potrivit pentru utilizări medicale sau farmaceutice.

Precauții de manipulare Informațiile de securitate ale produsului necesare pentru utilizarea în siguranță nu sunt 
incluse în acest document. Înainte de a utiliza acest produs, citiți fișele de securitate ale 
materialului și etichetele containerului pentru utilizare sigură și pentru informații despre 
pericolele fizice și sănătatea. Fișele tehnice de securitate sunt disponibile și sunt furnizate 
de TECNAN S.L. Aplicarea produsului trebuie efectuată într-un loc bine ventilat. 
Conține un solvent volatil (Isopropanol).

Garantie limitata 
Informatii 

Vă rugăm să citiți cu atenție:
Informațiile conținute aici sunt oferite cu bună-credință și se crede că sunt exacte. Cu toate 
acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt dincolo de 
controlul nostru, aceste informații ar trebui utilizate în mod corespunzător, verificând în 
testele preliminare că produsul este potrivit pentru utilizarea intenționată. Sugestiile de 
utilizare nu vor fi luate ca stimulente pentru încălcarea unui anumit brevet. Singura garanție 
a TECNAN S.L. este că produsul va îndeplini specificațiile de vânzare în vigoare la 
momentul expedierii. Remediul dvs. exclusiv pentru încălcarea acestei garanții se limitează 
la rambursarea prețului de cumpărare sau înlocuirea oricărui produs care nu este garantat. 
TECNAN S.L. renunță în mod specific la orice garanție expresă sau implicită de adecvare 
pentru un anumit scop sau marketing. TECNAN S.L. nu își asuma răspunderea pentru orice 
daune cauzate accidental.
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