
TECNADIS PRS 

PERFORMANCE 
Solutie hidro-oleofoba de inalta performanta, bazata pe 

nanotehnologie pentru suprafete poroase orizontale si verticale 



TECNADIS PRS PERFORMANCE
Soluție hidrofobă și anti-pete cu rezistență la abraziune concepută pentru 
suprafețele  verticale și orizontale ale materialelor poroase.

CARACTERISTICI
PROTECȚIE ȘI CURĂȚARE UȘOARĂ: Protecție împotriva apei, uleiului, umidității,
 etc. De asemenea, facilitează curățarea graffiti-urilor.

INERT, NU FORMEAZĂ NICIUN FILM: Nu reacționează chimic, lăsând substratul 
neschimbat, permițând respirabilitatea totală a materialului. 

DURATA DE VIATA LUNGA: Durabilitate garantata mai mare de 10 ani impotriva 
tuturor tipurilor de conditii de mediu externe.

REZISTENTA EXCELENTA LA ABRAZIUNE: mentine functionalitatea dupa 
aplicarea diferitelor abraziuni (trafic pietonal, rulare...).

REZISTENTA OPTIMA LA UV: Nu este afectata de radiatia solara deoarece nu isi 
pierde proprietatile si nu isi modifica aspectul.

APLICARE USOARA: Se aplica rapid, folosind sisteme convenționale și fără a fi 
nevoie de întărire suplimentară. Uscare ultrarapida.

TOTAL REAPLICABIL: Nu este nevoie să eliminați tratamentele anterioare. 

IDEAL SOLUTION FOR ANY KIND OF SURFACE!

POTRIVIT PENTRU : marmură, ardezie, granit, calcar, gresie, Lemn compozit, alabastru, 
ipsos, mozaic, lemn, beton, cărămidă, terrazzo etc.

Beton/ mortar Terrazo Lemn Caramida/ 
Prefabricate 

Piatra 
naturala 



TECNADIS PRS PERFORMANCE AGAINST ITS MAIN COMPETITORS 

Rezultate obținute la testele de laborator în raport cu principalii concurenți

- REPELENTĂ LA APĂ: TECNADIS PRS PERFORMANCE are un unghi de contact mai mare în interior 
in comparație cu oricare dintre concurenții săi, ceea ce are ca rezultat o rezistență mai mare la apă (efect 
hidrofob mai bun-picături foarte sferice). În plus, cel mai bun avantaj al său este că suprafața nu se udă.

După îndepărtarea picăturilor de apă 

Untreated Sikaguard 
917W 

Capstone 
ST200 

Protect 
Guard  MG 

Ultra  Ever 
dry 

Filafob TECNADIS PRS 
PERFORMANCE 

Se vede clar cum suprafata materialului se uda cu produse precum Sika-guard 917W 
si Filafob, pe cand cu TECNADIS PRS PERFORMANCE nu este umeda deloc. 

- PERMEABILITATE: Spre deosebire de produsele tradiționale hidrofuge/oleaginoase 
pe bază de siloxani, TECNADIS PRS PERFORMANCE nu formează nicio peliculă 
continuă, permițând respirabilitatea substratului tratat. Testele realizate de laboratoare 
externe arată o scădere a permeabilității la vapori de apă mai mică de 10%.

- REZISTENTA TOTALA LA UV: Nanostructura produsului nu prezinta nicio 
influenta fata de UV, fapt care nu este valabil pentru produsele concurente pe baza de 
siloxani si care formeaza pelicule, deoarece structura sa organica este mult usor de spart 
de acest tip. de radiatii. Testele efectuate de laboratoare externe arată o variație a 
permeabilității mai mică de 3% după expunerea sa la UV, în timp ce efectele 
hidrofobe, precum și oleofobe și rezistența la abraziune rămân neschimbate.

- REPLICABILITATE: Unele produse asemanatoare nu permit reaplicarea. 
TECNADIS PRS PERFORMANCE funcționează perfect după reaplicare. În raport cu 
alte produse, toate lasă pete de apă și ulei odată ce lichidele sunt îndepărtate de pe 
piatra reaplicată.

Netratat Sikaguard 

917W 

Capstone 

ST200 

Protect 
Guard  MG 

Ultra  Ever 
dry 

Filafob TECNADIS PRS 
PERFORMANCE 



Petele de ulei se văd clar pe suprafețele produselor precum Capstone ST 200 și Protect Guard 
MG, în timp ce TECNADIS PRS PERFORMANCE nu are pete.

- REZISTENTA LA ABRAZIUNE: Spre deosebire de concurentii sai, TECNADIS PRS 
PERFORMANCE este singurul produs care are o rezistenta ridicata la abraziune 
mentinandu-si atat efectul hidrofob cat si oleofob dupa mai multe cicluri de abraziune 

AFTER 
ABRASION: 
AGAINST 
WATER 

AFTER 
ABRASION: 
AGAINST OIL 

Rezultate obținute la testele de laborator în raport cu principalii concurenți

- REPELENTĂ LA ULEI: TECNADIS PRS PERFORMANCE are un unghi de contact 
cu uleiul mai mare decât concurenții săi, ceea ce are ca rezultat o rezistență mai mare la 
ulei. În plus, spre deosebire de concurenții săi, TECNADIS PRS PERFORMANCE este 
singurul produs care nu lasă pete la suprafață după îndepărtarea uleiului cu o cârpă.
 

După îndepărtarea picăturilor de ulei cu o cârpă 

Sikaguard 

917W 

Capstone 

ST200 

Untreated Protect 
Guard  MG 

Ultra Ever  
Dry 

Filafob TECNADIS PRS  
PERFORMANCE 

Untreated Filafob TECNADIS PRS 
PERFORMANCE 

Ultra Ever  
Dry 

Protect 
Guard  MG 

Capstone 

ST200 

Sikaguard 

917W 

 TECNADIS PRS PERFORMANCE  ÎMPOTRIVA PRINCIPALILOR SĂI CONCURENȚI



Rezumatul rezultatelor obținute în testele de laborator în raport cu principalii săi concurenți. 

PRODUS
(Companie)

HIDROFOBICITATE OLEOFOBICITATE
ml/m2

(aprox.)

€/m2

(0-15€)

TECNADIS PRS 

PERFORMANCE

(TECNAN)

156,4º

Apa nu penetreaza in 
substrat

 127,6º

Uleiul nu lasa pete
100

80-250

Sikaguard 917W

(Sika)

142,3º

Apa penetreaza in 
substrat

 110,1º

Uleiul lasa urme
100

75-150

Capstone ST200

 (Dupont)

144,8º

Apa penetreaza in 
substrat

 123,8º 100

-

Protect Guard MG

 (Guard Industry)

120,4º

Apa penetreaza in 
substrat

 115º 60

40-80

Filafob

(FILA)

 80,5º

Apa penetreaza in 
substrat

 112º 100

100-200

Ultra Ever dry

(Ultra Tech Inc)

 141,8º

Apa penetreaza in 
substrat

 94,9º 230

230-270

In bold, randament folosit ; Cu caractere cursive, intervalul de randamente conform fișei tehnice. 
* Teste efectuate în laboratoarele TECNAN (Supus variațiilor în funcție de procedura de aplicare și 
substratul selectat).

UTILIZARI SI APLICATII

Evita aparitia 

 microorganismelor 
Evita umiditatea si, 

vegetatia 
Evita 

deteriorarea 
Faciliteaza 

curatarea graffiti 
Evita 

petele 

Acoperisuri Terase Fatade Pardoseli exterioare Pardoseli interioare 

Uleiul lasa urme

Uleiul lasa urme

Uleiul lasa urme

Uleiul lasa urme

 TECNADIS PRS PERFORMANCE  ÎMPOTRIVA PRINCIPALILOR SĂI CONCURENȚI



AQUASHIELD Ultimate

Produs hidrofug pentru fațade 
din materiale poroase.

TECNADIS PRS PERFORMANCE 

Produs hidrofob si oleofob pentru 
pardoseli sau trotuare si fatade.

Formats: 1L, 5L, 25L 

Botín Center Tunnel 
Santander Bank 

(Santander) 

Residential urbani-
zation 

(Santander) 

Cathedral of Sevi-
lla 

(Sevilla) 

Lighthouse of the 
Matxitxako 

CAP Building 
(Badalona) 

Alabaster building of 
La Rioja Government 

(La Rioja) 

 HISPANIA Res-
taurant 

(London) 

Grand  Palladium White 
Island Resort & Spa Hotel 

(Ibiza) 

AQUASHIELD  FORTE 

Hidrofug IMBUNATATIT cu  ÎNALTE 
PERFORMANȚE pentru fațade 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

Exemple de aplicatii ale TECNADIS PRS PERFORMANCE 

SOLUTII TECNADIS - ALTE NANOPRODUSE 




