
AQUASHIELDAQUASHIELD 

UltimateUltimate 
*Produs din gama TECNADIS PRS*

Solutie hidrofuga de inalta performanta bazata pe 
nanotehnologie pentru fatade verticale din materiale poroase



IDEAL SOLUTION FOR TREATING ANY KIND OF SURFACE!

AQUAQUASASHIHIELELDD U Ultltiimatmatee  

Solutie hidrofuga transparenta, conceputa în principal pentru protecția 
împotriva acțiunii apei a suprafețelor verticale și înclinate din materiale poroase.

CHARACTERISTICS
SUPER-HIDROFOBICITATE: Evită absorbția apei în substrat (unghi de contact> 150 °)

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

PERMEABILITATE: (<10%) variație minimă a capacității de transfer a vaporilor de apa 

TOTAL REAPLICABIL: nu este nevoie să eliminați tratamentele anterioare. 

METODĂ DE APLICARE UȘOARĂ: Rapidă, cu sisteme convenționale și fără 
necesitatea întăririi suplimentare. Uscare foarte rapida.

Potrivit si pentru: ardezie, lemn, beton, cărămidă, ipsos, alabastru, mortar etc. 

Gresie Granit Piatra de calcar Marmura 

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.



AAQUASHIELD Ultimate COMPARAT CU PRINCIPALII COMPETITORI 

Rezultate obținute la testele de laborator în comparație cu principalii concurenți 

PRODUS
(Companie)

Dilutie Performanta
(L/m2) 1,2

m2/L
 (aprox.) 1,2

AQUASHIELD U.
(Tecnan)

-
0,19

0,125-0,40

5,25

8-2,5

Sikaguard 700S
(Sika)

-
0,75

0,75-1,25

1,3

1,3-0,8

Z-6689*
(Dow Corning)

1:19
0,2

0,2-0,4

5,00

5-2,5

Hydrorep
(Fila)

- 
0,15 

0,1-0,2

6,7
10-5

1

2
 In bold, performanță conform testelor de laborator. 
 In italic, performanță conform fișei tehnice

*Diluarea utilizată conform 
indicațiilor producătorului

Se poate vedea clar cum suprafața materialului se udă cu produse precum Z-6689 și 
Hydrorep, în timp ce cu AQUASHIELD Ultimate nu este deloc ud. 

- HIDROFUG : AQUASHIELD Ultimate are un unghi de contact mare in comparatie cu 
oricare din competitorii sai, ceea ce are ca rezultat o hidrofobie mai mare (efect 
hidrofob mai bun-picături sferice). În plus, cel mai bun avantaj al său este că suprafața 
materialului nu se udă. Pe de altă parte, se arată și modul în care produsele 
filmogenice schimbă culoarea materialului.

Netratat Z-6689 Hydrorep Sikaguard 700S Aquashield 
Ultimate 

Dupa indepartarea picaturilor  de apa
Untreated Aquashield 

Ultimate 
Z-6689 Hydrorep Sikaguard 

700S 



- CULOARE: AQUASHIELD Ultimate NU modifică deloc aspectul, structura și culoarea
a materialului original. Cu toate acestea, schimbările clare ale condițiilor estetice ale 
materialului sunt prezentate cu mai mulți dintre concurenții săi, cum ar fi Sikaguard 
700S și Z-6689.

Netratat 

Sikaguard 
700S 

Netratat 

Z-6689

- COST: AQUASHIELD Ultimate prezinta o perfomanta
mai mare în comparație cu cel mai bun produs din 
aria de competență, la un cost extrem de competitiv, 
foarte aproape de cei mai ieftini concurenți. De 
exemplu, în comparație cu concurenții de înaltă 
performanță, cum ar fi Sikaguard 700S, costul său este 
de 2-3 ori mai mic în € / m2.

PRODUCT
(Companie)

UNGHIUL DE
CONTACT

EFECTUL DE 
CULOARE

PERMEABILITATE
(vapori apa)

€/m2

(aprox.)

AQUASHIELD U.
(Tecnan)

159,4 º
Colour does not 

change  
Sikaguard 700S

(Sika)
159,1º Colour changes  

Z-6689
(Dow Corning)

149,8º Colour changes  

Hydrorep
(Fila)

133,1º
Colour does not 

change

 Adițional, AQUASHIELD Ultimate prezintă rezistență totală la UV, nu formează nicio 
peliculă pe suport, este complet reaplicabil și are o durată de viață lungă (mai mult de 10 
ani) 









Fe
at

u
re

s 

Cost 

Rezumatul rezultatelor obținute la testele de laborator în comparație cu produsele concurenților. 

Sikaguard 700S 

Hydrorep Z-6689

Aquashield Ultimate 

- PERMEABILITATE: Spre deosebire de solutiile hidrofuge tradiționale pe bază de siloxani, 
AQUASHIELD Ultimate nu formează nicio peliculă, permițând în totalitate respirabilitatea 
substratului.

- REZISTENTA TOTALA UV:  Nano-structura produsului nu prezintă nicio 
slăbiciune față de UV, fapt care nu este adevărat pentru produsele concurenților pe 
bază de siloxani și care formează peliculă, deoarece structura sa organică este ușor de 
rupt de acest tip de radiatii.



Exemple de aplicatii ale  AQUASHIELD ULTIMATE

TECNADIS    SOLUTION  -   ALTE             NANOPRODUSE 

TECNADIS PRS PERFORMANCE

Produs hidrofob și oleofob pentru 
pardoseli, trotuare și fațade. 

Tabacalera Building 

(San Sebastian) 

Cathedral of Oviedo 

 (Asturias) 

Castellon Town Hall 

(Castellon) 

Headquarters Bank of Spain 

(Madrid) 

Cathedral of Tarazona 

(Zaragoza) 

Cathedral of Sevilla 

(Sevilla) 

AQUASHIELD  FORTE 

Hidrofug imbunatatit 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    SOLUTION  -   ALTE   NANOPRODUSE  

De ce să vă resemnați cu produse de calitate inferioară?
Alegeți produsul cu performanțe mai bune la cel mai 

competitiv preț:

TECNADIS PRS PERFORMANCE 

Produs hidrofob și oleofob pentru 
pardoseli, trotuare și fațade. 

AQUASHIELD Ultimate 

Produs hidrofug de PERFORMANȚĂ 
FOARTE ÎNALTĂ pentru fațadele din 

materiale poroase.

AQUASHIELD  FORTE 

Hidrofug imbunatatit 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

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




