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Descrierea produsului Produs hidrofob si oleofob de inalta performanta pe baza de nanoparticule pentru 
pardoseli si fatade realizate din orice tip de materiale poroase.
Protector transparent, respirabil si de inalta performanta, conceput in principal pentru 
protectia impotriva apei, uleiului si petelor in general, facilitand curatarea/ indepartarea 
acestora prin simpla spalare cu apa si procese normale de curatare, precum si murdaria 
de zi cu zi (cafea, bauturi racoritoare, etc) . De asemenea, protejează suprafețele 
împotriva graffiti-ului (Ușurează îndepărtarea acestuia).
Produs cu rezistență ridicată la acțiune mecanică/la abraziune continuă și cu 
durabilitate ridicată.

Aplicatii Substanta activa care produce hidrofugicitatea sunt nanoparticulele ceramice dispersate 
într-un mediu organic (izopropanol), prin urmare TECNADIS PRS PERFORMANCE 
este compatibil cu orice substrat constructiv poros și slab poros.
Conceput pentru a fi aplicat ca repelent pe apă, ulei și pete în general prin tratament de 
suprafață pe toate tipurile de suprafețe poroase cu aplicare specială pe beton, pietre 
naturale (marmură, ardezie, granit, calcar, gresie), lemn, cărămidă de fațadă, mortare, 
monostraturi, prefabricate, lut/terrazzo, lemn, precum și suprafețe mixte în care se 
amestecă diferite materiale și porozități.
Folosit ca protector pentru fatade, acoperisuri, terase si pardoseli (exterior si interior) 
atat in renovari cat si in constructii noi.
Utilizări: Previne proliferarea microorganismelor (mucegaiuri, alge, licheni), umiditatea, 
deteriorarea, pătarea, facilitează curățarea graffiti-urilor etc.
De asemenea, este folosit ca anti-urina datorita efectului sau repelent mare care previne 
acumularea de murdarie si mirosuri neplacute.

Caracteristici si  
avantaje 

▪ Evita acumularea si patrunderea apei pe suprafetele tratate. De asemenea
facilitează îndepărtarea graffiti-urilor.

▪ Nu formează peliculă, permițând respirabilitatea completă a substratului.
▪ Produs cu rezistenţă ridicată la acţiune mecanică/la abraziune continuă (pasi, rulare…) 
şi de înaltă durabilitate. Durabilitate garantată de peste 10 ani împotriva tuturor tipurilor 
de condiții de mediu exterioare pe fațade.
▪ Rezistenta totala la UV.
▪ Nu modifica aspectul, culoarea sau structura suportului tratat (în unele cazuri, poate 
provoca o întunecare a materialului, aproape imperceptibilă).
▪ Spre deosebire de produsele tradiţionale, poate fi reaplicat perfect fără a îndepărta 
resturile de produs anterioare.
▪ Compuşii activi nu reacţionează cu suprafaţa, menţinând substratul nealterat.
▪ Datorită rezistenței sale mari la apă (recuperare mare de apă la suprafață) menține 
suprafețele libere de praf și murdărie pentru mai mult timp.

BETON/ 

MORTAR 

TERRAZO LEMN CARAMIDA/ 

PREFABRICATE 

PIATRA NATURALA 
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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.
Evitati prezenta fisurilor sau fisurilor in substrat. Se recomandă, dacă este posibil, 
îndepărtarea prealabilă a acestora.

Mod de utilizare ▪ AGITATI BINE RECIPIENTUL INAINTE DE UTILIZARE

▪ În cazul materialelor foarte poroase (adesea fațade, jgheaburi de ploaie, șorțuri sau 
alte elemente exterioare), produsul se aplică prin pulverizare sau cu pistol cu   aer 
(airless standard joasă presiune), rolă sau perie. Se recomanda doua aplicari, fiind 
posibila aplicarea celui de-al doilea strat peste substratul umed de la aplicarea 
precedenta, asteptand un interval de timp sau chiar peste substratul complet uscat.

▪ În cazul materialelor cu porozitate scăzută și foarte scăzută, (frecvent gresie, blaturi, 
terrazzo hidraulic și elemente interioare) se aplică cu pensula, rola sau burete; suprafata 
trebuie netezita continuu cu elementul de aplicare pana la omogenizare fara a observa 
vreun exces acumulat de produs. Acest proces favorizeaza o distributie si patrundere 
corecta in substrat. La final, stergeti cu o carpa sau microfibra daca se considera ca sunt 
excese, pentru o mai buna distributie a produsului.

Descriere grafica: 

▪ Instrumente de aplicare: După utilizare, curățați-le cu orice tip de solvent general 

compatibil cu uneltele de lucru (alcool, acetonă, solvent universal.

▪ Diluare: niciuna

▪ Randament: Estimare bazată pe porozitatea materialului

Informatii produs 
Compozitie si 
proprietati 
fizico-chimice

▪ Culoare : Fara culoare, lichid translucid.
▪ Ambalare: 1L, 5L si 25L (volume mai mari la cerere)
▪ Depozitare: 12 luni de la data fabricarii in recipientele originale sigilate la 

temperaturi intre 5°C si 30°C.
▪ Compusi organici volatili (VOC) > 85% wt
▪ Densitate : 0,81 g/ml
▪ Vascozitate : 6 cP
▪ Punct de fierbere: 82,5ºC
▪ Punct de aprindere : 11,85ºC
▪ Solvent: Isopropanol

Aplicare (2 straturi): 

Fig. 2 Fig. 1 

 Distribuitor Romania : PROMMENT SERVICES SRL, str. Pescarilor bl.16C-16D, ap. 16, 900533 - Constanta; 

mobil: +40 745344978 ; office@promment.ro ; www.promment-nanomat.ro

Produs hidrofob si oleofob pentru fatade si pardoseli 
din materiale poroase 

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

mailto:tecnan@tecnan-nanomat.es


TECNADIS PRS PERFORMANCE 

 Distribuitor Romania : PROMMENT SERVICES SRL, str. Pescarilor bl.16C-16D, ap. 16, 900533 - Constanta; 

mobil: +40 745344978 ; office@promment.ro ; www.promment-nanomat.ro
3 

Randamente si depozitare 
APPROXIMATED TOTAL YIELDS 

MATERIAL m2/l 

Marmură lustruită, Terrazzo 12,5 

Calcar putin poros, beton lustruit 10 

Caramida, gresie 8 

Granit, calcar, gresie, beton nelustruit, mortar de ciment.
6-7

Gresie și calcar extrem de poroase, beton poros ridicat 5 

▪ Timp complet de uscare: 24 de ore (împotriva apei) și 48 de ore (împotriva petelor)
▪ Temperatura de functionare: intre 5°C si 30°C.
▪ Temperatura de depozitare: între 5 si 30 ºC; ferit de lumina directa a soarelui, a se 

pastra in recipientul original bine inchis.

Observatii ▪ Efectul hidrofug ridicat a arătat încă de la prima data (superhidrofobicitate – unghi de 
contact al picăturilor de apă cu suprafața > 150º) descreste pe suprafețele expuse la o 
abraziune continuă, mai ales în condiții umede, deși se menține în continuare 
protecția împotriva apei.

▪ Se recomanda aplicarea la temperaturi intre 5°C si 30°C.
▪ Efectuați un test inițial pe acele suprafețe vopsite pentru a evita apariția decolorării 

cauzate de solventul produsului (izopropanol).
▪ Posibilele aplicaţii viitoare de vopsele pe bază de apă, reconstrucţii cu diferite mortare 

sau alte produse pe suprafeţele tratate pot fi limitate de efectul hidrofob.
▪ Acest produs nu este potrivit pentru utilizări medicale sau farmaceutice.

Precautii manipulare Informațiile privind siguranța produsului necesare pentru utilizarea în siguranță a 
acestuia nu sunt incluse în acest document. Înainte de a utiliza acest produs, citiți fișele 
cu date de securitate a materialelor și etichetele recipientului pentru utilizare în siguranță 
și pentru informații despre pericolele fizice și sănătatea. Fișele cu date de securitate a 
materialelor sunt disponibile și sunt furnizate de TECNAN S.L. Aplicarea produsului 
trebuie efectuată într-un loc bine ventilat. Conține un solvent volatil (izopropanol).

Garantie limitata Vă rugăm să citiți cu atenție:
Informațiile conținute aici sunt oferite cu bună-credință și se consideră că sunt corecte. Cu toate 
acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare ale produselor noastre sunt în afara controlului 
nostru, aceste informații ar trebui utilizate în mod corespunzător, verificând în teste preliminare că 
produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Sugestiile de utilizare nu vor fi considerate 
stimulente pentru a încălca un anumit brevet. Singura garanție a TECNAN S.L. este că produsul va 
îndeplini specificațiile de vânzare în vigoare la momentul expedierii. Remediul dumneavoastră 
exclusiv pentru încălcarea acestei garanții este limitat la rambursarea prețului de achiziție sau 
înlocuirea oricărui produs care nu este garantat. TECNAN S.L. declină în mod specific orice 
garanție expresă sau implicită de adecvare pentru un anumit scop sau marketing. TECNAN S.L. își 
declină responsabilitatea pentru orice daune cauzate accidental. 
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