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Instruktioner, Applicering: Det rekommenderas att 

ytan som ska behandlas är ren och torr. Med pensel, 

borste, roller eller spruta täcker man ytan med Surfa-

Pore C, utan att späda ut den. På ytor med hög ab-

sorberingsförmåga rekommenderas att behandlingen 

upprepas inom 3 timmar från den första omgången. 

Vid blandning :Byt ut 1/3 av vatten med SurfaPore 

C och blanda med fog eller bestrykningsmedel tills 

massan har en jämn struktur utan klumpar. Prova på 

en liten yta först. Ytan blir helt vattentät 24 timmar 

efter behandlingen. 
 Tillverkningsdatum: se på förpackningen.

Egenskaper: Mjölkliknande vit vätskelösning. Efter 

applicering ändras inte struktur eller färg. Produkten 

ska ej frysas. Förvaringstiden i dess ursprungliga 

oöppnade förpackning är 2 år från tillverkningsda-

tum. 

Åtgång: 8–10 m²/liter, beroende på ytans absor-

beringsförmåga. OBS: Tömm ej i avloppet. Förvaras 

oåtkomligt för barn. Vid kontakt med hud eller ögon 

skölj rikligt med vatten och ta kontakt med läkare. 

Telefonnummer till giftinformationscentralen är:  

+46 8 33 12 31 eller akut 112. SurfaPore är ett 

registrerat varumärke hos NanoPhos AESA.

Nanoteknologi för att skapa en vattentät yta för cement, fog, bestrykningar, 
natursten eller konstgjord sten.
SurfaPore C är en vätska som är vattenbaserad: appliceras på ytan eller används i stället för 
vatten i första murbrukslager. Resultatet är enastående: en osynlig barriär mot fukt, sprickor, 
erosion och mikroorganismer! 

Genom att stöta bort fukten med SurfaPore C minskas utvecklingsmöjligheterna för svamp, 
mossa, larver och mögel, samt risken för frostskador. Nanopartiklarna i SurfaPore C är desig-
nade speciellt för att penetrera de mikroskopiska porerna i cementliknande ytor och göra dem 
vattentäta. Trots att vatten och fukt stöts effektivt bort fortsätter materialet att andas.
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SKAPAR VATTENTÄT YTA, FÖR:
• Cement
• Bestrykningar
• Fog
• Natursten eller kontgjord sten

Vattenbaserat. 
Innehåller 
inga farliga 
lösningsmedel

FOFVOC (Flyktiga Organiska Föreningar). Gränsvärde för FOFVOC:s koncentration enligt EU:s direktiv 

2004/42/EG  för produkten i fråga (klass A/B c ’’ Färg för ytor av mineraliskt material utomhus särskilda 

bestrykningsmedel bestående av en komponent’’, Typ YTyp VB). 75g/L (2007), 40g/L (2010). Denna produkt 

innehåller maximalt 5 g/L VOC.

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


