
AQUASHIELD S.R.L.

+40 729 278 276
office@aquashield.eu

www.aquashield.eu

Str. Gheorghe Doja Nr. 5
410163 | Oradea | România

PROTECT
CONCRETE & STONE

NANO-COATING

DESCRIERE

RECOMANDAT PENTRU

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Formula este un fluoropolimer pe bază de apă 
pentru utilizare in tratarea suprafețelor de piatră 
naturală și substraturi din beton. Produsul dezvoltă 
un efect repelent puternic și eficient la apă/lichide, 
reduce depunerea murdăriei, fără nicio schimbare în 
aspect a suprafeței. Rezistent la intemperii și invizibil 
putând fi utilizat atât pentru zonele interioare cât 
și exterioare. Formula nu este adecvată pentru 
piatră naturală șlefuită dură, cum ar fi marmura sau 
granitul.

• Beton (Fundatii/Elevație/Pardoseli)
• Zidării și zugrăveli
• Rosturi și suprafețe placate 
• Pavaje si plăci din piatră naturală
• Țiglă sau produse similare netratate
• Cărămidă
• Pavele din beton

• Previne depunerea petelor de calciu și sare
• Previne depunerea și întarirea murdăriei pe 
suprafața tratată
• Foarte rezistent în timp
• Respinge apa și uleiul
• Previne înghețul pe suprafață
• Rezistent la schimbările climatice și UV
• Efect de Autocurățare

REZISTENT LA

Apă, umiditate și ulei, pete minerale, bacterii, 
mucegai și alge, abraziune, hidroliză, temperaturi 
extreme si inghet.

SPECIFICAȚII

STARE NORMALĂ: lichid
CULOARE:  alb
DENSITATE:  0,98
SOLVENȚI:  fluoropolimer
pH:   8
DEPOZITARE:  între 10 si 20ºC
APLICARE:  între 5 si 35ºC



CONSUM ORIENTATIV

DILUȚIE

DEPOZITARE / VALABILITATE

MOD UTILIZARE

Între 100 - 200 ml/ metru pătrat soluție diluată.

Produsul este livrat concentrat sau in formula gata 
de aplicare. Pentru produsul concentrat diluțiile 
recomandate sunt:
1:9 părți apă – aplicare pe suprafețe
1:100 părți apă – ca aditiv in compoziție

Păstrați într-un loc răcoros și uscat la temperaturi 
cuprinse între 4 - 20ºC. Valabil minim 2 ani în recipient 
original, sigilat. Produsul deschis trebuie utilizat cât 
mai curând posibil.Este foarte important ca suprafața ce urmează a fi 

tratată, să fie complet uscată.
Asigurați-vă ca nu există reziduuri de agenți de 
curățare pe suprafață.
Aplicarea se efectuează prin pulverizare sau cu 
trafaletul/pensula sau alte instrumente de aplicare. 
Asigurați-vă că întreaga suprafață este tratată. Dacă 
nu sunteți sigur de acoperire reluați aplicarea în acea 
zonă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Suprafața trebuie sa fie complet uscată înainte 
de aplicarea tratamentului. Pregătirea adecvată 
a suprafeței asigură durabilitate si performanțe 
maxime ale produsului prin eliminarea completă a 
contaminanților de tip grăsime, amprente, praf, etc.

Citiți cu atenție instrucțiunile si atenționările de pe 
ambalaj înainte de utilizare.
Verificați Fișa Tehnică de Securitate cu privire la 
manipulare si eliminare.
Asigurați o ventilație adecvată în cazul în care se 
aplică într-o zonă închisă
Utilizați  ochelari si mănuși de protecție în timpul 
aplicării.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR
DUPĂ APLICARE

Sculele utilizate se pot curata doar cu apă curată.

Informațiile cuprinse în această fișă de date se bazează pe stadiul actual de dezvoltare tehnică a produsului, precum și experiența noastră privind 
aplicarea produsul. Cu toate acestea, informațiile furnizate pe această fișă de date nu diminuează în niciun fel responsabilitatea utilizatorului să 
se asigure cu atenția cuvenită la faptul că produsul nostru este potrivit pentru cerintele cu privire la suprafață și de tipul de aplicațire avută în 
vedere. Rețineți, în special, că nu ne asumăm răspunderea în cazurile în care în anumite situatii nu s-au facut aplicari pe anumite tipuri de utilizare 
si acestea nu au fost menționate explicit.


