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SKYDD FÖR PORÖSA YTOR
• Självrengörande
• Antibakteriell
• Luftrenande
Bryter ner organiska fläckar och föroreningar, förhindrar
mikrobiell tillväxt, renar luften och tar bort lukt.
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Fotokatalytiskt, självrengörande nanoteknik för skydd av porösa ytor
Med hjälp av ljusenergi blir ytor behandlade med SurfaShield C självren-
görande och självsteriliserande. Organiska fläckar, bakterier, mögel och 
gasformiga föroreningar bryts ner, även lukter, bara genom att utsätta den 
behandlade ytan för ljus. Utan att använda farliga kemikalier blir ytorna 
funktionella, säkrare och behåller sitt nyskick längre. SurfaShield C är en 
nanoteknisk lösning som är lätt att applicera på porösa ytor utomhus som 
markbeläggningar, murar, fasader och tak. SurfaShield C är lämplig att 
använda på material som betong, puts, gips, murbruk, tegel och även på 
natursten som granit, sandsten, kalksten, skiffer och opolerad marmor mm. 

Användning: Skaka flaskan eller rör 
innehållet kraftigt före användning. Ytan 
som ska behandlas bör vara ren och torr. 
Applicera SurfaShield C med pensel, roller 
eller spruta. Ingen utspädning krävs. 
Eventuell överskottsvätska på ytan tas bort 
med hjälp av en fuktig trasa. På högabsor-
berande ytor kan en andra applicering 
behövas. För vattenavvisande förmåga 
måste SurfaPore C användas 24 timmar 
före appliceringen av SurfaShield C.
Beräknad åtgång: Uppskattad åtgång är 
8-12 m²/L beroende på vilken yta som ska
behandlas.
Tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Tillverkad i EU.

Egenskaper: Mjölkvit, vattenbaserad vätska 
som luktar alkohol med pH-värde: 9-9,5. 
Verktyg och hjälpmedel som används vid 
appliceringen kan rengöras med vatten. 
Flampunkt: 41°C. Densitet: 1,01g.cm-3 
Viskositet: 2-5 mPa·s. VOC innehåll: 
136g/L. Innehåller mindre än 10% w/w 
2-propanol. Kan förvaras i obruten original-
förpackning 18 månader efter tillverknings-
datum.
Säkerhet: Förvaras oåtkomligt för barn.
Brandfarligt. Om vätskan antänds använd
vatten eller pulversläckare. SurfaShield C
klassas inte som en oxidant. Läs alltid
datasäkerhetsbladet innan användning.

Tillverkat av: 
NanoPhos  SA
Sci. & Technology Park
Lavrio 19500, Greece
www.NanoPhos.com
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