
Stain Repellent Nano-Effect é um pronto uso de impregnação resistente ao tempo e amarelamento, com
base em substâncias orgânicas ativas de alta qualidade. O produto é absorvido pela pedra, devido às 
forças capilares, no entanto, sem fechar os poros. 

CARACTERÍSTICAS

Stain Repellent Nano-Effect é utilizado para produzir efeito hidro-óleo fugante em
materiais de construção mineral, por exemplo, pedras naturais e artificiais (chão 
polido ou superfícies ásperas de mármore, pedra de cal, granito, gnaisse, pórfiro, 
tijoleira, mosaicos, grés fino, de concreto, telhas de cerâmica não vitrificada etc).
O produto é especialmente utilizado em cozinhas (revestimentos, bancadas), 
banheiros (lavatórios), mesas, peitorais de janelas, juntas de azulejos, fachadas 
(anti-graffiti).

APLICAÇÃO

STAIN REPELLENT NANO EFFECT

FICHA TÉCNICA

1.  Limpeza: a superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de todas as impurezas. Dependendo do 
      tipo de pedra e do grau de sujidade, a seguir produtos podem ser recomendadas, por favor, preste
      atenção aos nossos cuidados bem como recomendações nossas folhas de especificação: Ceramics 
      Concrete Remover, Rust Remover, Wax Stripper,Removedor de óleo e gordura, Graffiti Remover. Lave
      bem com água. Para a aplicação do Antigrafite a pedra deve estar completamente seca. Sugerimos
      que aguarde 1 a 2 dias no minímo para a aplicação. 

INSTRUÇÕES DE USO

•  Proteção dentro de um curto período de tempo;
•  Dificilmente ocasiona alteração na coloração da pedra; 
•  Muito bom efeito repelente de óleo e gordura;
•  Reduz a absorção de água e sujeira durante períodos de umidade;
•  Libertação rápida de umidade durante os períodos de seca, 
   devido à alta difusibilidade vapor óleo e graxa efeito repelente;
•  Baixa adesão de cores em superfícies de pedra tratados - efeito
   anti-pichação;

•  Manutenção das propriedades de respiração do substrato porque não há nenhuma camada de superfície; 
•  Resistência à radiação UV;
•  Depois de ser endurecido o produto é inofensivo à saúde quando em contato com produtos alimentícios;
•  Não há liberação de metanol durante o endurecimento.



DICAS ESPECIAIS

•  Medida especial de proteção em caso de aplicação de pulverização: evitar a formação de aerossóis. Não 
     respirar os vapores (máscara protetora). 
•  Garantir a vedação da parte de trás e as superfícies laterais da pedra, de modo que a umidade 
        ascendente não possa penetrar na pedra. 
•  Se armazenado a temperaturas abaixo de 15 ° C o produto tende a engrossar. Por aquecimento a 
     aprox. 20 ° C torna-se totalmente líquida e homogénea. 
•  Uma impregnação com Stain Repellent Nano Effect impede a pedra de coloração, respectivamente, o 
     desenvolvimento destes pontos irá ser consideravelmente atrasada. Caso, no entanto, elas aparecem,
     a superfície pode ser feita muito mais facilmente. 
•  Stain Repellent Nano Effect não é adequado para superfícies vidradas e não absorventes ou de gesso. 
•  Excesso do produto faz com que ocorra afloração e manchas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique ficha segurança para produtos químicos.

2.  Preparação de uma área da amostra: Antes de começar, recomendamos preparar uma área de amostra
      de 1-2 m², a fim de examinar a eficiência de impregnação, para avaliar a aparência do objeto tratado
      (melhoria da cor) e para determinar o consumo de material tão exatamente quanto possível. 
3.  Procedimento de impregnação:
      a)  Agitar antes de usar. As melhores condições para a impregnação é uma temperatura de 15-25 °C e 
            proteção contra a humidade durante aprox. 2-3 horas. A pedra não deve estar exposta sob a luz 
            solar direta.
      b)  O efeito de impregnação é suficiente para fissuras que são menores do que 0,3 mm. 
      c)  De um modo geral, 1-2 aplicações molhado-no-molhado são suficientes.  
      d)  Aplique o produto com um pincel ou um esfregão. Equipamento de pulverização sem ar com baixa
            pressão (máx. 1 bar acima da pressão) é adequado para o tratamento intenso utilizando o 
            alagamento (revestimento múltiplo) e um método de jato de distância de 5-10 cm (condição: tubos
            e juntas devem ser resistentes a solventes). A impregnação é aplicada até que desce 40-50 cm.
      e)  Aprox. 20 minutos após a aplicação, antes da secagem da impregnação da superfície, qualquer
            excesso que não tenha sido absorvida pela pedra tem de ser completamente removido com um
            pano adequado. Superfícies polidas devem, adicionalmente, ser polido novamente até qualquer 
            floração na superfície é removida. 
      f)  Caso o efeito desejado não for alcançado, ou se a impregnação foi realizada de forma desigual, é
           possível realizar a impregnação mais uma vez. O efeito repelente de água desenvolve depois de 
           alguns minutos, a proteção completa após 2-3 horas.
      g)  A ventilação adequada (aproximadamente 2-3 dias) é necessário quando se utiliza o produto em 
            áreas de alimentos.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

•  Rendimento: de acordo com a absorção da superfície aproximadamente 5-20 m 2 /litro;
•  Cor: amarelado transparente;
•  Densidade: aprox. 0,78 g / cm ³; 
•  Validade: aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua 
     embalagem original devidamente fechada.

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação.
Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como outros oral ou
escrita – devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do
produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.


