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«Έξυπνα» υλικά που λύνουν
καθημερινά προβλήματα
με τη δύναμη της Νανοτεχνολογίας
Στην NanoPhos εφευρίσκουμε «έξυπνα» υλικά, ώστε να λύσουμε καθημερινά προβλήματα
με νέους και πρωτοποριακούς τρόπους προς όφελος του τελικού χρήστη. Δημιουργήσαμε
χρώματα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επιστρώσεις που
αδιαβροχοποιούν χωρίς να αλλοιώνουν την όψη και την υφή των επιφανειών. Φωτοκαταλυτικά
υλικά που με την δύναμη του φωτός εξοντώνουν μικρόβια και μικροοργανισμούς.
Τα καινοτόμα προϊόντα της NanoPhos, έχουν βραβευθεί παγκοσμίως και εξάγονται εδώ
και 12 χρόνια σε πάνω από 45 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Κίνα,
Ιαπωνία, Μαλαισία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία,
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ρουμανία, Γερμανία, Μεξικό, Γουατεμάλα, Νέα
Ζηλανδία.
Η NanoPhos έχει πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με τα
πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015
καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS
18001:2007. Ως μέλος του European Cool Roofs Council, τα προϊόντα NanoPhos
χαρακτηρίζονται ως «Cool Roofing», διαθέτοντας ως χαρακτηριστικό την υψηλότερη ηλιακή
ανάκλαση σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά στέγης και τις υψηλές τιμές υπέρυθρης
εκπομπής.

to serve the MacroWorld
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Διεθνές
εμπορικό δίκτυο
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Τι είναι η Naνοτεχνολογία;
Η νανοτεχνολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει
σωματίδια ύλης τα οποία είναι πολύ μικρά σε μέγεθος – συνήθως 100 νανόμετρα ή μικρότερα.
Ένα νανόμετρο (nm) είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου (10-9 m). Η σχέση μέτρου και
νανόμετρου αναλογεί στη σχέση της γης με ένα μήλο! Όταν ένα κοινό υλικό μικραίνει σε
επίπεδο νανοκλίμακας τότε παρουσιάζει πρωτότυπες και μοναδικές ιδιότητες, σε
σχέση με τα μόρια ή τα ευμεγέθη, κλασσικά υλικά όπως τα γνωρίζουμε.

Γιατί να προτιμήσω προϊόντα Νανοτεχνολογίας
NanoPhos;
Γιατί σε αντίθεση με τα κοινά φιλμογόνα προϊόντα δύο ή περισσότερων συστατικών ή
σιλικονούχων σκευασμάτων, τα οποία δημιουργούν ένα «πλαστικό φιλμ προστασίας», τα
προϊόντα της NanoPhos αδιαβροχοποιούν και προστατεύουν τις επιφάνειες, εισχωρώντας
στους πόρους τους.
Το απειροελάχιστο μέγεθος των νανοσωματιδίων τους δίνει τη δυνατότητα να φτάσουν βαθιά
μέσα στις επιφάνειες και να ντύσουν τους πόρους των υλικών, απωθώντας το νερό ή τους
διαβρωτικούς παράγοντες. Έτσι, οι επιφάνειες δεν επηρεάζονται από την τριβή, την καταπόνηση
ή τη μηχανική φθορά.
Επιπλέον, τα προϊόντα της NanoPhos παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Η προστασία
που προσφέρουν τα προϊόντα δεν επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η σκληρή ηλιακή
ακτινοβολία, ενώ δεν κιτρινίζουν και δεν αλλοιώνουν την όψη των επιφανειών που εφαρμόζονται.
Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα που παρουσιάζουν τα προϊόντα της NanoPhos σε σύγκριση
με τα κοινά φιλμογόνα προϊόντα της αγοράς είναι ότι επιτρέπουν τη διαπνοή των επιφανειών. Για
παράδειγμα, σε περίπτωση εσωτερικής διαρροής οι επιφάνειες, στις οποίες έχουν εφαρμοστεί
προϊόντα αδιαβροχοποίησης SurfaPore, επιτρέπουν τη μονόδρομη μεταφορά του νερού με τη
μορφή υδρατμών από το εσωτερικό του υλικού προς το περιβάλλον. Με απλά λόγια, το νερό
εξατμίζεται στο περιβάλλον και αποτρέπονται τυχόν «φουσκώματα» ή «ρωγμές».

Ασφάλεια
Όλα τα προϊόντα SurfaPore, SurfaMix, SurfaPaint, SurfaGuard, ThermoDry καθώς και τα
προϊόντα της οικογένειας SurfaShield παρασκευάζονται πάνοτε σύμφωνα με τις οδηγίες
67/548 / EΚ και EΚ 1999/45 / ΕΚ. Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) είναι πάντα
χαμηλότερα από τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (βάσει της οδηγίας
2004/42 / ΕΚ). Το SurfaPore, SurfaPaint, SurfaMix, SurfaGuard και SurfaShield είναι
εμπορικά σήματα της εταιρείας NanoPhos ΑΕ.

Low Volatile Organic Compounds
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SurfaPore C
Νανοτεχνολογία για αδιαβροχοποίηση πορωδών επιφανειών όπως, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, επιχρίσματα,
αρμοί, πέτρες, φυσικοί και τεχνητοί λίθοι για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το SurfaPore C είναι προϊόν
εμποτισμού υδατικής βάσης το οποίο εισχωρεί βαθιά στους πόρους της επιφάνειας που εφαρμόζεται λόγω
της πρωτοποριακής του σύνθεσης. Δεν δημιουργεί «φιλμ» αντίθετα με τα συμβατικά προϊόντα της αγοράς.
Προστατεύει τις επιφάνειες από τη διάβρωση και τα ραγίσματα εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών
χωρίς να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά τους (χρώμα, όψη, υφή) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποτρέπει την
ανάπτυξη μικροοργανισμών και κηλίδων και εξασφαλίζει τη διαπνοή των υλικών.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-10 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• 0038/CPR/PIR1407445/1

1L, 4L, 10L, 30L
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SurfaPore T
Νανοτεχνολογία για αδιαβροχοποίηση και προστασία από λεκέδες για γυαλισμένα μάρμαρα,
γρανίτες και άλλες, λιγότερο απορροφητικές, επιφάνειες. Σφραγίζει αποτελεσματικά τους πόρους
που συσσωρεύουν λεκέδες, χωρίς να δημιουργεί «φιλμ». Αντοχή στην UV ακτινοβολία. Μεγάλη
διεισδυτικότητα και απορροφητικότητα χωρίς να μεταβάλει την αρχική όψη των επιφανειών που
εφαρμόζεται. Συνιστάται για λευκές, ανοιχτόχρωμες επιφάνειες.

Οδηγίες εφαρμογής: Συνιστάται η επιφάνεια εφαρμογής
να είναι καθαρή και στεγνή. Με πινέλο, ρολό ή ψεκαστικό
καλύπτουμε με SurfaPore Τ, χωρίς αραίωση. Μετά από 15 λεπτά
ή πριν στεγνώσει τελείως το προϊόν, αφαιρείτε τυχόν περίσσεια
εφαρμογής με την βοήθεια ενός νωπού πανιού και στη συνέχεια
γυαλίζεται η επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Σε ευαίσθητες επιφάνειες
επαναλάβετε μετά από 3 ώρες. Πριν τη χρήση, ελέγξτε τα
αποτελέσματα σε μικρή περιοχή. Πλήρης αποτελεσματικότητα
επιτυγχάνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
Καλυπτικότητα: 14-20 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κηλίδωση (ΕΝ 10545-14)
• Αντοχή σε λεκέδες από τρόφιμα

1L, 4L, 30L

SurfaPore R
Νανοτεχνολογία και αδιαβροχοποίηση κάθε πορώδους πήλινης επιφάνειας όπως κεραμίδια, είδη
αγγειοπλαστικής και πλάκες cotto. Προστατεύει από τη διάβρωση και το πρασίνισμα της μούχλας
λόγω υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προστατεύει από τις ρωγμές εξαιτίας παγετού.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αδιαβροχοποιητικά της αγοράς, με την εφαρμογή του Surfapore
R τα τριχοειδή και η ελεύθερη επιφάνεια δε σφραγίζονται με μονωτικό υλικό, αλλά αντιθέτως
αποκτούν υδροφοβικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να παραμένουν στεγνές ακόμα και όταν βρέχει.
Τα νανοσωματίδια που περιέχει επιδεικνύουν τρεις λειτουργικές περιοχές: α) τον πυρήνα του
νανοσωματιδίου, β) την υδρόφοβη περιοχή και γ) την επιφάνεια πρόσδεσης, η οποία προκαλεί την
χημική «αγκύρωση» του νανοσωματιδίου στο κεραμικό υλικό.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 9-11m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Απώλεια μάζας μετά από ψύξη-απόψυξη
(EN 13581:2002): >20 κύκλοι χωρίς απώλεια
• Τριχοειδής υδαταπορρόφηση
(EN 1015-18:2003): Cm=0.33 kg/(m2xmin1/2)
• Διαπνοή υδρατμών υλικού (ASTM E96):
	Απώλεια διαπνοής: 4.94%

1L, 4L, 30L
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SurfaPore M
Νανοτεχνολογία για αδιαβροχοποίηση και ελαιοπροστασία για απορροφητικές, πορώδεις επιφάνειες
μαρμάρων, γρανιτών και άλλων φυσικών λίθων. Πρόκειται για προϊόν υδατικής διασποράς, σφραγίζει
αποτελεσματικά τους πόρους που συσσωρεύουν λεκέδες, χωρίς να δημιουργεί «φιλμ». Απωθεί ενεργά
τους ελαιώδεις λεκέδες. Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στη UV ακτινοβολία. Δε μεταβάλλει την
αρχική όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται και επιτρέπει τη διαπνοή τους.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-10 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Υγρασία απορρόφησης σε χαμηλή πίεση (RILEM Test 11.4)
• Διαπνοή υδρατμών υλικού (ASTM E 96)
• Μέτρηση γωνίας επαφής: Σταγόνα νερού σε επαφή
με τροποποιημένο μάρμαρο δημιουργεί γωνία επαφής 127ο.
• Απώλεια διαπνοής 2.12%

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaPore W
Νανοτεχνολογία για αδιαβροχοποίηση και ελαιοπροστασία για απορροφητικές ξύλινες επιφάνειες.
Διατηρεί τη φυσική όψη, ενώ απωθεί το νερό και το λάδι, χωρίς να δημιουργεί «φιλμ», επιτρέποντας
τη διαπνοή. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στο σκέβρωμα και διαστατική σταθερότητα ακόμα και σε
περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία. Επιφάνειες εφαρμογής: απορροφητικά ξύλα σε έπιπλα, ξυλεία κήπου,
πέργκολες, decks, φράχτες, προσόψεις και υποστυλώματα ξύλινων οροφών. Μεγάλος χρόνος ζωής, χωρίς
βιοκτόντα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-15 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους. Προσοχή κατά την
αποθήκευση: να μην έρχεται σε επαφή με τις ηλιακές ακτίνες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Προσδιορισμός της κατά πάχος διόγκωσης μετά από εμβάπτιση σε νερό
(EN 317:1993): 27% μείωση διόγκωσης και 52% μείωση
απορρόφησης νερού.
• Προσδιορισμός της επιφανειακής προσρόφησης: 88% μείωση σε
προσρόφηση νερού.
• Τεστ επιταχυνόμενης γήρανσης (ISO EN 11507 Method A): Δοκιμή
QUV-B 800h - 60% της αρχικής δραστικότητας.

1L, 4L, 10L, 30L
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NEW

SurfaPore Η
Καινοτόμο προϊον για αδιαβροχοποίηση και προστασία υφασμάτων. Εφαρμόζεται εύκολα
σε υφάσματα που περιέχουν φυσικές ίνες, όπως βαμβάκι και δέρμα, χωρίς να επηρεάζει την
αρχική τους εμφάνιση. Οι εμποτισμένες υφασμάτινες επιφάνειες με Surfapore H όπως ταπετσαρίες
επίπλων, χαλιά και κουρτίνες, απωθούν χημικά τους λεκέδες από φαγητά, λίπη, ποτά και λάδια και
έτσι διατηρούν την καθαρότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προϊόν υδατικής βάσης.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-15 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία
από την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους. Να
προστατεύεται από το ψύχος και θερμοκρασίες άνω των 40οC.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Μέτρηση Γωνίας Επαφής: Κατά το πρότυπο ASTM D724
Max Γωνία επαφής 0min = 171.10°

1L, 4L

NEW

SurfaPore G
Το SurfaPore G είναι ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο εφαρμόζεται εύκολα σε υάλινες επιφάνειες
χωρίς να επηρεάζει την αρχική τους όψη. Μετατρέπει τις υδρόφιλες υάλινες επιφάνειες σε
υδρόφοβες και υδατοαπωθητικές. Μετά την εφαρμογή οι σταγόνες νερού δεν παραμένουν
προσκολημένες στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται εμφάνιση κηλίδων από άλατα.
Ιδανικό για υάλινες επιφάνειες, καμπίνες ντουζιέρας, υαλοπετάσματα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-14 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Aλκοολικό διάλυμα, άχρωμο.

500mL, 1L, 4L
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SurfaPore F
Μικρομοριακό αστάρι για αδιαβροχοποίηση και αστάρωμα σε απορροφητικές και ευπρόσβλητες από το
νερό ινώδεις επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, χαρτοκιβώτια, συνθετικά ξύλα, κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες.
Μετατρέπει τις επιφάνειες σε άνθυγρες, προστεύοντάς τες από την υγρασία, τη μούχλα, τα φουσκώματα
και τα σκασίματα. Λειτουργεί και ως αστάρι προετοιμασίας των επιφανειών για βαφή με ακρυλικά χρώματα,
αυξάνοντας την πρόσφυση.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-10 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Υγρασία απορρόφησης σε χαμηλή πίεση (RILEM Test 11.4)
• Μέτρηση γωνίας επαφής: σταγόνα νερού σε τροποποιημένο χαρτόνι
δημιουργεί γωνία επαφής 135ο, ενώ το μη επεξεργασμένο υπόστρωμα
χαρτονιού εμφανίζει μειωμένη γωνία επαφής 45ο κατά το πρότυπο ASTM
D 724.

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaPore AG
Νανοτεχνολογία για την προστασία απορροφητικων επιφανειών τις οποίες μπορούν να καταστρέψουν
ανεπανόρθωτα το graffiti και ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος. Καλύπτει τους πόρους που μπορεί να διεισδύει
το graffiti αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων σε βάθος. Στις προστατευμένες επιφάνειες το graffiti
μπορεί να απομακρυνθεί με πεπιεσμένο νερό. Σε αντίθεση με κοινές φόρμουλες κεριών, που απαιτούν
επανεφαρμογή μετά από κάθε καθαρισμό, το Surfapore AG είναι ανθεκτικό από 3-5 επαναλήψεις
καθαρισμού. Εφαρμόζεται εύκολα σε επιφάνειες δημιουργώντας μία αδιάβροχη επίστρωση. Είναι
ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία, χωρίς να μεταβάλει τη φυσική όψη της επιφάνειας.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 24-30 m2/L για λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες και
8-10 m2/L για πορώδεις επιφάνειες.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1L, 4L, 10L

new
formula
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SurfaPore FX WB
Καινοτόμο υβριδικό νανοϋλικό (αστάρι), υδατικής βάσης, με μεγάλο βάθος διείσδυσης έως
20mm για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών και τη σταθεροποίηση των σαθρών υποστρωμάτων
τσιμεντοειδούς βάσεως. Ενισχύει την αντοχή στην απότριψη. Τσιμεντόπλακες, πορώδεις επιφάνειες,
πετρώματα και ψαμμίτες αποκτούν μηχανικές αντοχές και εξαλείφεται η σταδιακή αποσάθρωση και
ανάπτυξη σκόνης (αντισκονικό). Εφαρμόζεται σε σοβάδες, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή γεμίσματα,
πωρόλιθους, κ.ά.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κάμψη (ISO EN 1015-1)
• Αντοχή σε θλίψη (ISO EN 1015-1)
• Προσδιορισμός συντελεστή τριχοειδούς υδαταπορρόφησης
(ISO EN 480-5)

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaPore FX SB
Καινοτόμο υβριδικό νανοϋλικό (αστάρι), αλκοολικής βάσης, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα
έως 20mm για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών των επιφανειών μειωμένης απορροφητικότητας
και μαρμάρων. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών και ενισχύει την αντοχή
στην απότριψη. Η απουσία οργανικών ρητινών και συγκολλητικών πολυμερών εξασφαλίζει μεγάλη
αντοχή στο χρόνο, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Δεν σχηματίζει φιλμ.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κάμψη (ISO EN 1015-1)
• Αντοχή σε θλίψη (ISO EN 1015-1)
• Προσδιορισμός συντελεστή τριχοειδούς υδαταπορρόφησης
(ISO EN 480-5)

1L, 4L, 10L, 30L
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Στεγανωτικά
υλικά
SurfaPaint Roof Evo
SurfaPaint Hellas Cool White
SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Hybrid
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NEW

SurfaPaint Roof Evo
Tο SurfaPaint Roof Evo είναι ένα ελαστομερές θερμοανακλαστικό και στεγανωτικό υλικό με πολύ υψηλή
αντοχή και ανθεκτικότητα στους λεκέδες, για εξωτερικές οριζόντιες ή επικλινείς επιφάνειες. Η μοναδική
φόρμουλα του SurfaPaint Roof Evo ενισχυμένη με PVDF (διφθοριούχο πολυβινυλιδένιο), αποτελεί την
βέλτιστη λύση ανάμεσα στα γνωστά συνδετικά μέσα όσον αφορά την διατήρηση και προστασία του
χρώματος, τη στιλπνότητα και την ελαστικότητα. Ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία
ακόμα και συνθήκες παγετού. Παραμένει αναλλοίωτο υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες προσβολής από
υπεριώδη ακτινοβολία. Υπερβαίνει όλα τα γνωστά συνδετικά από άποψη αντοχής και αναμενόμενης
διάρκειας ζωής. Οι ψυχρές ιδιότητες διατηρούνται για αρκετό χρονικό διάστημα, λόγω των εξαιρετικά
χαμηλών τιμών απορρόφησης βρωμιάς. Ιδανικό για στάσιμο νερό κατά την εφαρμογή και για την εξάλειψη
του φαινομένου της αστικής «θερμικής νησίδας».
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 1m2/L.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

10L

NEW

SurfaPaint Hellas Cool White
Το SurfaPaint Hellas Cool White Elastomeric Roof είναι ινοπλισμένο, 100% ακρυλικό ελαστομερές
στεγανωτικό υδατικής βάσης πολύ υψηλής λευκότητας. Συνδυάζει υψηλή θερμική ανάκλαση /
εκπομπή και στεγανοποίηση, ακόμη και σε λιμνάζοντα ύδατα, προσφέροντας «ψυχρές» και μονωτικές
ιδιότητες. Οι ίνες εξασφαλίζουν απόλυτη στεγάνωση, «παρακολουθούν» τις διαστολές και συστολές των
επιφανειών ενώ συγχρόνως αποτρέπουν την δημιουργία ρωγμών, δίνοντας άψογο τελικό αποτέλεσμα. Το
ελαστομερές παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως και +60°C, χωρίς να ρηγματώνεται,
καλύπτοντας τις τριχοειδής ρωγμές και γεφυρώνοντας ρωγμές μέχρι 1.5 mm. Είναι διαπνέον και εξαιρετικά
ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη διαρκή υγρασία, τον παγετό, την έντονη ηλιοφάνεια, τις
απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, αλλά και τη ρύπανση των πόλεων. Ιδανικό για εφαρμογή σε νέες
ή παλιές εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες, όπως ταράτσες από μπετόν, σοβά, τσιμεντόπλακες, τούβλα,
γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 1m2/L.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42/
ΕΚ) του προϊόντος έτοιμο για χρήση (Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς
τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 g/L (2010). Η μέγιστη
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του συγκεκριμένου προϊόντος είναι 12 g/L.
Low Volatile
Organic Compounds

10L
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SurfaPaint ThermoDry Elastomeric
Roof Hybrid
Λευκό, θερμοπροστατευτικό και στεγανωτικό υβριδικό ελαστομερές για μόνωση ταρατσών,
δωμάτων, ασφαλτόπανων κ.ά. – έτοιμο προς χρήση χωρίς να ξεφλουδίζει ή κιτρινίζει. Γεφυρώνει
ρωγμές έως και 1,5mm. Η επιμήκυνση της στεγνής στρώσης ξεπερνά το 250%. Παρέχει μία μη
διαπερατή, στεγανοποιητική επίστρωση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακλά το 94,8% της
υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 2 ± 0.5m2/L, αστάρωμα και 2 στρώσεις.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Πυκνότητα (ISO 2811-1): 1,00±0,05 g/cm3
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): 0,096 W/(mK).
• Συντελεστής εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96): ολική 91,58% (250-2200 nm),
υπέρυθρη 94,76% (700-2200 nm)
• Επιμήκυνση: -10οC: 400%, 23οC: 381%, 60οC: 315%.
Low Volatile
Organic Compounds

3L, 10L
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Έξυπνα
χρώματα
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint

ThermoDry Exterior
ThermoDry Interior
Exterior 100% Aκρυλικό
Interior
AquaX
Kirei
SCP Concrete Acrylic Enamel Paint
Acrylic Hard Floor
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SurfaPaint ThermoDry Exterior
Θερμοπροστατευτικό, «ψυχρό», 100% ακρυλικό χρώμα υψηλής πυκνότητας εξωτερικής χρήσης.
Η σύστασή του εξασφαλίζει εξαιρετική καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα, γεφύρωση
ρωγμών (>1mm). Δεν κιτρινίζει και εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι υπέρλευκο
χρώμα (ανακλά το 94%) και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε αλκάλια. Η ανακλαστικότητα, η χαμηλή
θερμική αγωγιμότητα και οι υδατομονωτικές του ιδιότητες συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων. Χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις. Παρόλο που αποτελεί ένα μη υδατοπερατό χρώμα, επιτρέπει
τη διαπνοή του τοίχου.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): 0,1 W/(mK).
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96): ολική 90,98% (250-2200 nm),
υπέρυθρη 94,19% (700-2200 nm)
• Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91
• Θερμική επίδοση δομικών υλικών (ISO 13786:2007): H επίστρωση
χρώματος (2 εφαρμογές). Παρέχει θερμική προστασία.
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1.

3L, 10L

SurfaPaint ThermoDry Interior
Θερμοπροστατευτικό «ψυχρό» υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα εσωτερικής χρήσης.
Η σύστασή του εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα ενός χρώματος: εξαιρετική καλυπτικότητα και
πλυστικότητα, αντιμυκητιακή δράση, υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, θερμική αγωγιμότητα και υψηλή
υδατοαπωθητικότητα, εξαλείφει τις θερμογέφυρες, καθαρίζεται εύκολα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε
αλκάλια. Χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): 0,096 W/(mK).
• Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91
• Θερμική επίδοση δομικών υλικών (ISO 13786:2007): H επίστρωση
χρώματος (2 εφαρμογές). παρέχει θερμική προστασία.
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1

Low Volatile
Organic Compounds

1L, 3L, 10L
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NEW

SurfaPaint Exterior 100% Ακρυλικό
Το SurfaPaint Exterior100% Acrylic είναι ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης με εξαιρετικές αντοχές
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα και
παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή υποστρώματα κατόπιν προετοιμασίας
με το κατάλληλο αστάρι (SurfaMix P). Δουλεύεται εύκολα, έχει υψηλή καλυπτικότητα, ισχυρή
πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Το SurfaPaint Exterior100% Acrylic είναι υπέρλευκο, δίνει
ένα διακριτικό σατινέ φινίρισμα και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια που εφαρμόζεται ενώ ταυτόχρονα
επιτρέπει την διαπνοή. Είναι ψυχρό χρώμα που χαρακτηρίζεται από υψηλή τιμή ανακλαστικότητας
της ηλιακής ακτινοβολίας (SRI) με υψηλό συντελεστή εκπομπής. Χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία:
(ASTM E 903-96) SRI = 107
• Συντελεστής Ανακλαστικότητας: SR = 0.87   
• Συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας:
(ASTM E408-71) ε = 0.89
• Αντοχή στην απότριψη: (ISO 11998) Κλάση 1   

1L, 3L, 10L

NEW

SurfaPaint Interior
Το SurfaPaint Interior είναι πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες,
με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο, τα χημικά προϊόντα και τις κρούσεις/απότριψη από έπιπλα.
Περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που εμποδίζουν δραστικά την ανάπτυξη μούχλας και
βακτηρίων σε χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια, ταβάνια, υπόγεια.
Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή,
κατόπιν προετοιμασίας με το κατάλληλο αστάρι (SurfaMix P). Έχει μεγάλη καλυπτικότητα,
πλαστικότητα, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Δίνει διακριτικό σατινέ αποτέλεσμα ενώ
παράλληλα αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες που εφαρμόζεται και ταυτόχρονα επιτρέπει την διαπνοή
τους. Χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Δείκτης λευκότητας: (ASTM E 313-05)  ≥ 85
• Δείκτης κιτρινίσματος: (ASTM E 313-05)  ≤ 1.5
• Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV:
(EN ISO 16474.3-14) 1000 h: Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ
• Αντοχή στην απότριψη: (ISO 11998) Κλάση 2   
1L, 3L, 10L
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SurfaPaint Aqua X
Αδιάβροχο και διαπνέον 100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Αδιαβροχοποιεί
την επιφάνεια εφαρμογής, εμποδίζοντας την υγρασία και το νερό να διεισδύουν. Ιδανικό για αντίξοες
περιβαλλοντικές συνθήκες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι σταγόνες νερού δεν απορροφώνται στο
υπόστρωμα παρασύροντας λεκέδες και σκόνη ενώ ταυτόχρονα οι υδρατμοί στο εσωτερικό διαπερνούν το
χρώμα αφήνοντας τον τοίχο να αναπνέει. Η υψηλή του ανακλαστικότητα το καθιστά «ψυχρό χρώμα».

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96): ολική 90,98% (250-2200 nm),
υπέρυθρη 94,19% (700-2200 nm)
• Υδρατμοδιαπερατότητα (cup method ΕΝ ΙSO 7783:2011): Sd

Low Volatile
Organic Compounds

3L, 10L

SurfaPaint Kirei
Φωτοκαταλυτικό «ψυχρό χρώμα», αυτοκαθαριζόμενο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το SurfaPaint
Kirei ενεργοποιείται τόσο από το ηλιακό όσο και το τεχνητό φως. Στις εξωτερικές επιφάνειες αποτρέπει
την ανάπτυξη μικροοργανισμών και της μούχλας, απορρυπαίνει τον ατμοσφαιρικό αέρα και διατηρεί
την καθαρότητα και τη λευκότητα του χρώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσωτερικά εξουδετερώνει
τα βακτήρια, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και εξαφανίζει τις μυρωδιές. Διατίθεται σε λευκό χρώμα και
μπορεί να χρωματιστεί σε παλ αποχρώσεις (κατά προτίμηση με ανόργανες χρωστικές).

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): 0,44 W/(mK).
• Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96): ολική 91,84% (250-2200 nm),
υπέρυθρη 94,22% (700-2200 nm)
• Αντοχή σε μύκητες (BS3900-G6:1989): εξαιρετική αντοχή ενάντια σε
μύκητες και άλγη Class 1
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1
• Π.Ο.Ε. (VOC) (ISO 11890-2000) < 0.93 g/L

10L
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NEW

SurfaPaint SCP Concrete Acrylic Enamel Paint
Προστασία από την διάβρωση σε εμφανή μπετά που δεν είναι βαμμένα. Το SurfaPaint SCP Concrete Acrylic Enamel Paint είναι μία φόρμουλα χρώματος σμάλτου, βάσεως διαλύτου, ενός συστατικού,
γρήγορου στεγνώματος, για τσιμεντοειδείς επιφάνειες (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία τσιμέντου). Παρέχει προστασία μακράς διάρκειας για μέρη
κτιρίων και οικοδομικών κατασκευών που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το SurfaPaint SCP προσφέρει μεγάλη αντοχή στην αλκαλικότητα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και με μεγάλη
καλυπτικότητα. Οι ανοιχτές αποχρώσεις δεν κιτρινίζουν και προσφέρουν ψυχρές ιδιότητες στην
επιφάνεια (ανακλαστικότητα της προσπίπτουσας θερμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας).

Διαλυτικό Μέσο: NPTB NanoPhos Thinner B.
Προτεινόμενη αραίωση: 3-5%

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 4 m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Δοκιμές & Απορρόφηση νερού (ξύλο πεύκου): 1.0% w/w μετά
από 2 ώρες βύθιση σε νερό, 0.06% w/w μετά από 1h ψεκασμού.
• Οπτική (εφαπτομενική) διόγκωση: Καμία μετά από 2h βύθιση
στο νερό.
• Δοκιμή πρόσφυσης (Cross-cut Test): (EN ISO 2409:2013)
Κλάση: 5B, 0%.
• Δοκιμή Τεχνητής Γήρανσης: (EN ISO 11507:2007) 1000h σε
έκθεση στην ακτινοβολία UV-A
5L, 20L

NEW

SurfaPaint Acrylic Hard Floor
Το SurfaPaint Acrylic Hard Floor είναι 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης για οικια
κές
επιφάνειες τσιμέντου με εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στη φθορά, στην κρούση και
στην τριβή. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Προστατεύει από την απορρόφηση λεκέδων
νερού ή λαδιού, υγρό καύσιμο, γράσο, λάδι μηχανής, σημάδια από ελαστικά οχημάτων.
Είναι ανθεκτικό σε χημικά, στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η
επίστρωση έχει σατινέ φινίρισμα και διατίθεται σε απόχρωση λευκή ή RAL 7035-γκρι.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

Low Volatile
Organic Compounds

3L, 10L, 18L
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Προστασία
δαπέδων
SurfaPore FX-WB
SurfaPaint Stone Varnish Satine/Matte
SurfaPaint Acrylic Hard Floor

new
formula

32

SurfaPore FX WB
Καινοτόμο υβριδικό νανοϋλικό (αστάρι), υδατικής βάσης, με μεγάλο βάθος διείσδυσης έως 20mm
για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών και τη σταθεροποίηση των σαθρών υποστρωμάτων τσιμεντοειδούς
βάσεως. Ενισχύει την αντοχή στην απότριψη. Τσιμεντόπλακες, πορώδεις επιφάνειες, πετρώματα και ψαμμίτες
αποκτούν μηχανικές αντοχές και εξαλείφεται η σταδιακή αποσάθρωση και ανάπτυξη σκόνης (αντισκονικό).
Εφαρμόζεται σε σοβάδες, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή γεμίσματα, πωρόλιθους, κ.ά.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κάμψη (ISO EN1015-1 Δοκίμιο επιχρίσματος): 5,8MPa
• Αντοχή σε θλίψη (ISO EN1015-1 Δοκίμιο επιχρίσματος): 24,5MPa
• Αντοχή σε εφελκυσμό (Μέθοδος ταχύτητας υπερήχων - Δοκίμιο πέτρας):
3,46MPa
• Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας - Dynamic Young Modulus (Μέθοδος
ταχύτητας υπερήχων - Δοκίμιο πέτρας): 4,5GPa
• Προσδιορισμός συντελεστή τριχοειδούς υδαταπορρόφησης (ISO
	EN480-5 Δοκίμιο επιχρίσματος για 24h): 0,018 g/mm2
• Συντελεστής διαπνοής (Δοκίμιο επιχρίσματος): 0,0003 g.m2.h-1

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaPaint Stone Varnish Satine/Matte
Υψηλής ποιότητας νανοπολυμερές (βερνίκι νερού) για διακόσμηση και προστασία πέτρας,
τσιμεντοειδών ή άλλων πορωδών υποστρωμάτων. Έχει σαν βάση νανοακρυλική ρητίνη, η οποία
παρέχει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική διείσδυση, σκληρότητα και αντοχή στη φθορά και στην
τριβή. Η εφαρμογή του δημιουργεί μία διάφανη ανθεκτική, προστατευτική μεμβράνη, με πολύ
καλή αντοχή στους λεκέδες νερού και λαδιού, καθώς και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η
διεισδυτικότητα και η δομή του πολυμερούς προσδίδουν εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες και
μειωμένη συσσώρευση ρύπων. Διατίθεται σε σατινέ και ματ.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12m2/L ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Στιλπνότητα 20° (ΕΝ ISO 2813-99) : 80
• Χάραξη (EN ISO 1518- 00): Για πάχος ξηρού φιλμ 45 μm:
5±2 Nt, 24 ώρες Για πάχος ξηρού φιλμ 95 μm: 8 Nt, 7 ημέρες
• Αντοχή στο νερό & αλκάλια (ASTM D 1647-96): Καμία ορατή
προσβολή σε διάστημα > 24 ωρών
• Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV
(ASTM C 1519-02): 1000h

1L, 3L, 10L, 18L
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NEW

SurfaPaint Acrylic Hard Floor
Το SurfaPaint Acrylic Hard Floor είναι 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης για οικια
κές
επιφάνειες τσιμέντου με εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στη φθορά, στην κρούση και
στην τριβή. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Προστατεύει από την απορρόφηση λεκέδων
νερού ή λαδιού, υγρό καύσιμο, γράσο, λάδι μηχανής, σημάδια από ελαστικά οχημάτων.
Είναι ανθεκτικό σε χημικά, στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η
επίστρωση έχει σατινέ φινίρισμα και διατίθεται σε απόχρωση λευκή ή RAL 7035-γκρι.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

Low Volatile
Organic Compounds

3L, 10L, 18L
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Εποξειδικά
χρώματα
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint
SurfaPaint

EPFr Solvent-Free, Epoxy Floor Primer
EPFNova Solvent-Free, Epoxy Floor Top Coat
Floor Epoxy Primer
Floor Epoxy Enamel
Phenolic Epoxy
Pool Epoxy Primer
Pool Epoxy

36

SurfaPaint EPFr Solvent-Free, Epoxy Floor Primer
SOLVENT FREE

NEW

Το SurfaPaint EPFr, είναι ένα εποξειδικό αστάρι, το οποίο δεν περιέχει διαλύτες. Πρόκειται για ένα
αστάρι πρόσφυσης, εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών, σχεδιασμένο για εύκολη εφαρμογή, χαμηλές
καταναλώσεις, στοχευμένο για δάπεδα με διάφορα επίπεδα μηχανικής και χημικής έκθεσης.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του
προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 3,6m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή στο νερό: άριστη  
• Αντοχή στην τριβή: άριστη  
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A
2.5L, 5L, 20L

SurfaPaint EPFNova Solvent-Free, Epoxy Floor
Top Coat
SOLVENT FREE

NEW

Η τεχνολογία Nova Abrasion Resistance είναι μοναδική στο είδος της με την ενσωμάτωση νανοσωματιδίων
ελαστομερούς πυριτίου. Η βασική ικανότητα της τελικής επίστρωσης είναι ότι αν και δεν υπάρχει απώλεια
αντοχής στην τριβή, αντοχή ή ανθεκτικότητα, τα σωματίδια μπορούν να δράσουν αντιστρεπτά ως μονάδες
αποθήκευσης ενέργειας, απορροφώντας την οξεία πίεση των λειαντικών φορτίων. Λειτουργούν σαν νανοελατήρια στην επίστρωση. Το SurfaPaint EPFNova βασίζεται σε 100% καθαρά εποξειδικό προϊόν δύο
συστατικών υψηλής απόδοσης χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο να αντιστέκεται σε επιθετικά χημικά, νερό,
ορυκτέλαια, τα περισσότερα αραιωμένα οξέα και αλκάλια και είναι ιδανικό για χρήση σε υποστρώματα,
όπου υπάρχουν βαριά φορτία κρούσης ή τριβής. Τα σωματίδια απορρόφησης ενέργειας προάγουν
την αντοχή στην τριβή και απορροφούν οξείες δυνάμεις απόξεσης που προστατεύουν την
ακεραιότητα τόσο της επικάλυψης όσο και της επιφάνειας του δαπέδου.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του
προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 3,6m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή στο νερό: άριστη  
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A
2.5L, 5L, 20L
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SurfaPaint Floor Epoxy Primer

NEW

FLOOR
EPOXY
PRIMER

Εποξειδικό αστάρι διαλύτου με υψηλή περιεκτικότητα στερεών. Ιδανικό για χρήση σε τσιμέντο,
προετοιμάζει την επιφάνεια πριν τη χρήση του τελικού χρώματος. Έχει την ιδιότητα να διεισδύει και να
σφραγίζει το τσιμέντο, προσφέροντας προστασία και δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για
την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και είναι εύκολο στην εφαρμογή.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A

2.5L, 5L, 20L

SurfaPaint Floor Epoxy Enamel

NEW

FLOOR
EPOXY
ENAMEL

Εποξειδικό χρώμα κατάλληλο για βαφή δαπέδων. Έχει ισχυρή πρόσφυση, αντοχή σε χημικά,
είναι εύκολο στον καθαρισμό και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή και προστασία από το νερό.
Προστατεύει αποτελεσματικά την επιφάνεια και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Παρουσιάζει υψηλή
γυαλάδα και είναι εύκολο στην εφαρμογή.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 12m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A

2.5L, 5L, 20L
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SurfaPaint Phenolic Epoxy

NEW

PHE
NOLIC
EPOXY

Εποξειδικό φαινολικό χρώμα τύπου Novolac, με ιδιαίτερη αντοχή σε χημικά. Έχει ισχυρή πρόσφυση
και παρέχει προστασία της επιφάνειας από τη χημική διάβρωση. Είναι ιδανικό για χρήση στο εσωτερικό
μεταλλικών και τσιμεντένιων δεξαμενών που περιέχουν υγρά καύσιμα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, οξέα,
βάσεις, πετρέλαιο.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 7,5m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A

2.5L, 5L, 20L
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NEW

SurfaPaint Pool Epoxy Primer
Εποξειδικό αστάρι διαλύτου με υψηλή περιεκτικότητα στερεών. Ιδανικό για την προστασία
επιφανειών, σφραγίζει το υπόστρωμα πριν τη χρήση του τελικού χρώματος SurfaPaint Pool Epoxy.
Έχει ισχυρή πρόσφυση και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ένα εύρος υποστρωμάτων (παλιές
βαφές πισίνας, τσιμέντο κ.τ.λ.), ώστε να δημιουργηθεί η ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή του
SurfaPaint Pool Epoxy.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10 m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A

2.5L, 5L, 20L

NEW

SurfaPaint Pool Epoxy
Υψηλής ποιότητας εποξειδικό χρώμα για την βαφή και στεγάνωση κολυμβητικών δεξαμενών, ως
εύκολη, γρήγορη και πιο αποτελεσματική μέθοδο, σε σχέση με την εφαρμογή πλακιδίων ή ψηφίδων.
Το SurfaPaint Pool Epoxy παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία, τα
χημικά (π.χ. χλώριο ή όζον) και τις ελαιώδεις επικαθήσεις (αντηλιακά). Ταυτόχρονα, η ισχυρή
πρόσφυση στο υπόστρωμα και η ελαστικότητα του τελικού χρώματος εξασφαλίζουν την
απουσία ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές. Η μοναδική σύνθεση του SurfaPaint Pool Epoxy
εξασφαλίζει εξαιρετική γυαλάδα (glossing) και μοναδική αντοχή στην αποτριψή και τις κρούσεις.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 12 m2/L ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.
Διαλυτικό Μέσο: NPTA NanoPhos Thinner A

2.5L, 5L, 20L
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Αστάρια, ρητίνες
και διαλυτικά
SurfaMix P
SurfaMix P SB
SurfaMix P WBQ
SurfaMix P SBQ
SurfaMix Universal Primer
SurfaPore FX WB
SurfaPore FX SB
SurfaMix C
NPTA NanoPhos Thinner A
NPTB NanoPhos Thinner B
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SurfaMix P
Νανοδομημένο αστάρι εμποτισμού για χρώματα και ξύλα σε εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές.
Υδατοδιαλυτό και εύκολο στη χρήση. Αραιώνεται 1:4 για πορώδεις τσιμεντοειδείς επιφάνειες και 1:5 για
επιφάνειες που χρήζουν επαναβαφή. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση των χρωμάτων στις επιφάνειες
που εφαρμόζεται. Λόγω του μεγέθους των νανοσωματιδίων που περιέχει (60nm) διεισδύει σε βάθος,
επιτρέποντας στην τελική επίστρωση χρώματος να δένει καλύτερα στο υπόστρωμα, αλλά και να διαπνέει.
Ιδανικό για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά κ.ά. Ενισχύει την προστασία από την ανερχόμενη
υγρασία.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 30-40 m2/L μετά την αραίωση.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Προσδιορισμός υδροδιαπερατότητας (ISO 1062-3:2008):
μη διαπερατό
• Υδρατμοδιαπερατότητα (cup method ΕΝ ΙSO 7783:2011):
Sd<0,05m
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1
• Αντοχή στους μύκητες (BS3900-G6:1989): εξαιρετική αντοχή
σε μύκητες και άλγη, Κλάση 1

1L, 4L, 10L

NEW

SurfaMix P SB
Αστάρι βάσεως διαλύτη, υψηλής ποιότητας, έτοιμο προς χρήση, διαφανές, ακρυλικό. Είναι
αδιάβροχο αλλά διαπνεόν, μεγάλης διεισδυτικότητας ιδανικό για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν το
βάψιμο με ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα. Σταθεροποιεί και «δένει» την επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την
μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Δεν προκαλεί κιτρίνισμα στο τελικό χρώμα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 12-14 m2/L ανά στρώση, ανάλογα την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1L, 2.5L, 5L, 20L
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NEW

SurfaMix P WBQ
Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό χαλαζιακό αστάρι υδατικής βάσης, ειδικής σύνθεσης, με
συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική
πρόσφυση σε υποστρώματα τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. Είναι
έτοιμο προς χρήση, έχει αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον και είναι εύκολο στην εφαρμογή με απλά
εργαλεία. Με τα χαλαζιακά αδρανή που περιέχει, βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας και
λειτουργεί ως σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοσθεί επάνω σ’ αυτήν.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 2,5-3,3 m2/kg ανάλογα με την απορροφητικότητα
του υποστρώματος.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

Low Volatile
Organic Compounds

NEW

1kg, 4kg, 10kg

SurfaMix P SBQ
Βιομηχανικό χαλαζιακό αστάρι βάσως διαλύτη, έτοιμο προς χρήση, ειδικής σύνθεσης, με
συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, με εξαιρετική πρόσφυση σε
μη συνήθη υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. Εύκολο στην
εφαρμογή με απλά εργαλεία. Με τα χαλαζιακά αδρανή που περιέχει, βελτιώνει την πρόσφυση
της επιφάνειας και λειτουργεί ως σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοσθεί επάνω σε αυτήν.
Λειτουργεί ως πεταχτό σε δύσκολα υποστρώματα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 2,5-3,3 m2/kg, ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Π.Ο.Ε.: <720 g/L1

1kg, 2.5kg, 5kg
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SurfaMix Universal Primer
Αστάρι διαλύτου ευρείας εφαρμογής ενός συστατικού. Βασίζεται σε μία ειδικά σχεδιασμένη, χαμηλού
ιξώδους και ταχείας ωρίμανσης ρητίνη, η οποία μπορεί να προσδεθεί σε πολύ απαιτητικές επιφάνειες
όπως γαλβανισμένου σιδήρου, αλουμινίου, γυαλιού, καθώς και επιφάνειες με μικρό πορώδες, π.χ.
πλακάκια και μάρμαρα. Δημιουργεί μία καλά δεμένη επίστρωση, για τη διαδοχική εφαρμογή επικαλύψεων
με βάση το νερό, όπως τα προϊόντα της σειράς SurfaPaint και SurfaPaint Thermodry. Το Surfamix Universal Primer εφαρμόζεται πολύ εύκολα και απαιτεί ελάχιστο χρόνο ωρίμανσης. Εξαιρετικά ανθεκτικό
στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία. Αποτρέπει λεκέδες προηγούμενων επιστρώσεων (π.χ.
ασφαλτικά προϊόντα).
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 50-150 mL/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους κάτω από 35οC.

1L, 5L, 20L

Εφαρμογή του SurfaMix Universal Primer.

Εφαρμογή του SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof
στην προετοιμασμένη επιφάνεια.

SurfaShield C
SurfaPaint ThermoDry
Elastomeric Roof

Μεταλλικό υπόστρωμα στέγης
SurfaMix Universal Primer

Τρισδιάσταση απεικόνιση μόνωσης στέγης σε βιομηχανικό κτίριο με αυλακωτό στέγαστρο από χάλυβα.

new
formula
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SurfaPore FX WB
Καινοτόμο υβριδικό νανοϋλικό (αστάρι), υδατικής βάσης, με μεγάλο βάθος διείσδυσης έως
20mm για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών και τη σταθεροποίηση των σαθρών υποστρωμάτων
τσιμεντοειδούς βάσεως. Ενισχύει την αντοχή στην απότριψη. Τσιμεντόπλακες, πορώδεις επιφάνειες,
πετρώματα και ψαμμίτες αποκτούν μηχανικές αντοχές και εξαλείφεται η σταδιακή αποσάθρωση και
ανάπτυξη σκόνης (αντισκονικό). Εφαρμόζεται σε σοβάδες, τσιμεντοκονίες, τσιμεντοειδή γεμίσματα,
πωρόλιθους, κ.ά.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κάμψη (ISO EN 1015-1)
• Αντοχή σε θλίψη (ISO EN 1015-1)
• Προσδιορισμός συντελεστή τριχοειδούς υδαταπορρόφησης
(ISO EN 480-5)

1L, 4L, 10L, 30L
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SurfaPore FX SB
Καινοτόμο υβριδικό νανοϋλικό (αστάρι), αλκυδικής βάσης, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα έως 20
mm για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών των μη απορροφητικών επιφανειών και μη απορροφητικών
μαρμάρων. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών και ενισχύει την αντοχή στην
απότριψη. Η απουσία οργανικών ρητινών και συγκολλητικών πολυμερών εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στο
χρόνο, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Δεν σχηματίζει φιλμ.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντοχή σε κάμψη (ISO EN 1015-1)
• Αντοχή σε θλίψη (ISO EN 1015-1)
• Προσδιορισμός συντελεστή τριχοειδούς υδαταπορρόφησης
(ISO EN 480-5)

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaMix C
Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων και επιχρισμάτων για αυξημένη πρόσφυση, ελαστικότητα, εργασιμότητα και
ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση. Αποτρέπει την ανάπτυξη ρωγμών στα επιχρίσματα και τις τσιμεντοκονίες,
περιορίζει το φαινόμενο της αποσάθρωσης στην επιφάνεια των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Κατανάλωση: 5-10% κατά βάρος κονιάματος.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Συνεκτικότητα (ISO EN 1015-4):
Δείγμα αναφοράς 40mm – Δείγμα SurfaMix C (9% κ.β. τσιμέντου) 44mm
• Αντοχή σε πρόσφυση: (ISO EN 1015-23):
Δείγμα αναφοράς 0,2Νmm – Δείγμα SurfaMix C 0,4Νmm
• Προσδιορισμός Εργάσιμου Χρόνου Νωπού Κονιάματος
(ISO EN 1015-09): Δείγμα αναφοράς 173 min – Δείγμα
	SurfaMix C 281 min
• Προσδιορισμός Συντελεστή υδατοαπορρόφησης διαμέσου
τριχοειδών C (ISO EN 1015-18): Δείγμα αναφοράς 2,2.10-3.
g/(m2.min1/2)– Δείγμα SurfaMix C 0,7.10-3. g/(m2.min1/2).
• Περιεκτικότητα σε αλκάλια (EN 480-12): 2.50%
• Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών (ISO 1015-11):
Δείγμα αναφοράς 29.9 MPa - Δείγμα SurfaMix C 22.6 MPa

1kg, 4kg, 10kg, 20kg, 30kg
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NPTA NanoPhos Thinner A
Διαλυτικό βασισμένο σε οργανικούς διαλύτες για συστήματα εποξειδικών χρωμάτων.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 17,40m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.

1L, 2.5L, 5L, 20L

NPTB NanoPhos Thinner B
Διαλυτικό βασισμένο σε οργανικούς διαλύτες, για συστήματα πολυουρεθανικών, ακρυλικών,
βινυλικών και αλκυδικών χρωμάτων.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία
του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 17,40m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την ημερομηνία παραγωγής σε
κατάλληλους χώρους.

1L, 2.5L, 5L, 20L
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Βαφή και προστασία
ξύλινων επιφανειών
SurfaPaint Wood Stain
SurfaPaint Wood Varnish UV Blocker
SurfaPore W
SurfaPaint Deck Oil
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SurfaPaint Wood Stain
Υβριδικό βερνίκι εμποτισμού υδατικής βάσης. Ιδανικό για το χρωματισμό και την προστασία εσωτερικών και
εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Το SurfaPaint Wood Stain δημιουργεί μια βαθιά διεισδυτική, λεπτή, διάφανη
προστασία με εξαιρετικές ιδιότητες έναντι των καιρικών συνθηκών. Εμποτίζει βαθιά το ξύλο, αναδεικνύοντας
τη φυσική του εμφάνιση. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ξύλινων επιφανειών. Άριστη αδιαβροχοποίηση και
ελαιοαπωθητικότητα, μεγάλη ελαστικότητα, αποτρέπει τη λεύκανση από ζεστό νερό. Είναι ιδανικό για χρήσεις
σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, φράχτες, πέργκολες και κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια. Δεν
περιέχει βιοκτόνα και συντηρητικά ξύλου. Διατίθεται σε 8 αποχρώσεις και διάφανο.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Υδαταπορροφητικότητα (Ξύλο Πεύκης): 1.0% w/w μετά από 2 ώρες
βύθιση σε νερό, 0,06% w/w μετά 1 λεπτό ψεκασμoύ με νερό.
• Εφαπτομενική διόγκωση: Καμία μετά από 2 ώρες βύθιση σε νερό.
• Δοκιμή πρόσφυσης (EN ISO 2409-2013): Κατηγορία: 5B, 0% αφαιρείται.
• Δοκιμή τεχνητής γήρανσης (EN ISO 11507-2007): 1000h υπό έκθεση
	UV-A.
• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστης
περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για το
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α / θ «Εσωτερικής / εξωτερικής
χρήσης βερνίκια και βαφές ξύλου», Τύπος Υ): 130 g/L (2010). Το
προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 3,1 g/L.
375mL, 750mL

SurfaPaint Wood Varnish UV Blocker
Πολυουραιθανικό βερνίκι υψηλής ποιότητας υδατικής διασποράς για τελική επίστρωση σε εσωτερικές, αλλά
κυρίως για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Προσφέρει άριστες αδιαβροχοποιητικές και ελαιοαπωθητικές
ιδιότητες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και μεγάλη ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες – σφραγίζει
το ξύλο επιτρέποντας στην επιφάνεια να «αναπνέει». Περιέχει ειδικά φίλτρα τα οποία απορροφούν τη UV
ακτινοβολία και ενεργά συστατικά που δρουν σα φυσικά αντιοξειδωτικά. Μπορεί να συνδυαστεί ως τελική
επίστρωση μετά το χρωματισμό του ξύλου με Surfapaint Wood Stain.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Υδαταπορροφητικότητα (Ξύλο Πεύκης): 1.5% w/w μετά από 2 ώρες
βύθιση σε νερό, 0,08% w/w μετά 1 λεπτό ψεκασμoύ με νερό.
• Εφαπτομενική διόγκωση: Καμία μετά από 2 ώρες βύθιση σε νερό.
• Δοκιμή πρόσφυσης (EN ISO 2409-2013): Κατηγορία: 5B, 0%
αφαιρείται.
• Δοκιμή τεχνητής γήρανσης (EN ISO 11507-2007): 2000h υπό έκθεση UV-A.
• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για το συγκεκριμένο
προϊόν (κατηγορία Α/δ «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και
επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο», Τύπος Υ): 130 g/L (2010). Το προϊόν
περιέχει κατά μέγιστο 8,3 g/L.
375mL, 750mL
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SurfaPore W
Νανοτεχνολογία για αδιαβροχοποίηση και ελαιοπροστασία για απορροφητικές ξύλινες
επιφάνειες. Διατηρεί τη φυσική όψη, ενώ απωθεί το νερό και το λάδι, χωρίς να δημιουργεί «φιλμ»,
επιτρέποντας τη διαπνοή. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στο σκεύρωμα και διαστατική σταθερότητα
ακόμα και σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία. Επιφάνειες εφαρμογής: απορροφητικά ξύλα σε
έπιπλα, ξυλεία κήπου, πέργκολες, decks, φράχτες, προσόψεις και υποστυλώματα ξύλινων οροφών.
Μεγάλος χρόνος ζωής, χωρίς βιοκτόντα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-15 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 2 έτη στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους. Προσοχή κατά
την αποθήκευση: να μην έρχεται σε επαφή με τις ηλιακές ακτίνες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Προσδιορισμός της κατά πάχος διόγκωσης μετά από εμβάπτιση
σε νερό (ΕΝ 317:1993): 27% μείωση διόγκωσης και 52%
μείωση απορρόφησης νερού.
• Προσδιορισμός της επιφανειακής προσρόφησης: 88% μείωση
σε προσρόφηση νερού κατά τη διαβροχή.
• Τεστ επιταχυνόμενης γήρανσης (ISO EN 11507 Method A):
Δοκιμή QUV-B 800h - 60%.

1L, 4L, 30L

NEW

SurfaPaint Deck Oil
Προϊόν µε διεισδυτική σύνθεση προστασίας, ιδανικό για σκληρή ξυλεία deck, µε άριστη προστασία
UV. Η βαθιά διεισδυτική φόρµουλα θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά έλαια που έχουν
φθαρεί λόγω καιρικών συνθηκών. Διαπερνά το ξύλο, αφήνοντας ένα φυσικό τελείωµα και µια
ελαφριά γυαλάδα που διαρκεί περισσότερο από ό,τι τα συµβατικά λάδια (π.χ. teak oil). Δεν
επηρεάζει τους αρµούς. Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο εσωτερικού ή εξωτερικού
χώρου.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 12-15 m2/L, ανάλογα με την
απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1L, 2.5L, 5L, 20L
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Αντιδιαβρωτικά
μετάλλων
DeSalin Gel Rust Remover
SurfaGuard RCS Rust Converter & Stabilizer
SurfaGuard Metals

54

DeSalin Gel Rust Remover
Μοναδικό αφαιρετικό σκουριάς σε µορφή τζελ. Παρά τον όξινο χαρακτήρα του, δεν περιέχει
υδροχλωρικό οξύ. Αφαιρεί αποτελεσµατικά τη σκουριά από τις επιφάνειες, µε σκοπό την προετοιµασία
αυτών για επεξεργασία (primer-βαφή). Επίσης, περιέχει έναν έντονο µηχανισµό αδρανοποίησης της
σκουριάς, για την πρόληψη των συνεπειών λόγω διάβρωσης.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8m2/L ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής.
Αποθήκευση: 30 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1kg, 5kg, 12kg

SurfaGuard Metals
Αναστολέας διάβρωσης με βάση το νερό και συντηρήση για μεταλλικές επιφάνειες όπως χάλυβας,
χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας και κράματα αλουμίνιου, οπλισμό σκυροδέρματος. Η επιφάνεια του
μετάλλου τροποποιείται και γίνεται απολύτως συνεκτική επιβραδύνοντας τη δημιουργία σκουριάς. Μοναδική
ανόργανη σύνθεση χωρίς ρητίνες και διαλύτες. Η μεταλλική επιφάνεια αποκτά αντιδιαβρωτική επιδερμίδα,
η οποία δεν αντιδρά με το οξυγόνο και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 5-8 m2/kg ανάλογα την επιφάνεια εφαρμογής.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους κάτω από 35οC.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Δοκιμή εμβάπτισης: Σε διάλυμα 3% χλωριούχου νατρίου: 280 ώρες
χωρίς να παρουσιάσει διάβρωση.
• Δοκιμή αλατονέφωσης (ASTM B 117-85): εμφάνιση σκουριάς >48 ώρες.
• A.R.E. salt droplet test: Η απώλεια βάρους (πάνελ με SurfaGuard
Metals) = 0,18 g/m2.
• Ηλεκτροχημική Φασματοσκοπία Εμπέδησης: Σε NaCl (3.5%).
	Ο ρυθμός διάβρωσης είναι 0,043 χιλιοστά/έτος.
• Π.Ο.Ε. (V.O.C.) (ISO 11890-2000) <0.4 g/L.

1kg, 5kg, 12kg, 35kg
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NEW

SurfaGuard RCS Rust Converter & Stabilizer
Αστάρι ενός συστατικού, βάσεως νερού, το οποίο εφαρμόζεται σε σκουριασμένες
επιφάνειες για τη μετατροπή των οξειδίων σιδήρου σε αδρανείς και σταθερές ενώσεις. Το
SurfaGuard RCS είναι ένα βινυλικό/ακρυλικό αστάρι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας
σε μια επιφάνεια σιδήρου ή κράματος σιδήρου για την μετατροπή των οξειδίων του σιδήρου
(σκουριά) σε ένα προστατευτικό χημικό φράγμα. Αντιδρά χημικά με την σκουριά, ιδιαίτερα με
οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ), δημιουργώντας μία ελαφρώς μαύρη επίστρωση ανθεκτική στην υγρασία,
αδρανοποιώντας έτσι την επιφάνεια και μετατρέποντάς την σε σταθερή και βαφόμενη. Αποτρέπει
την ανάδυση της σκουριάς στην επεξεργασμένη και βαμμένη επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή και
την σκλήρυνση του SurfaGuard RCS, η επιφάνεια είναι συμβατή με οποιοδήποτε ακρυλικό,
εποξειδικό ή πολυουρεθανικό χρώμα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8 m2/L ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Μέγιστη οριακή τιμή για
την περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις στην ΕΕ (Οδηγία
2004/42/ΕΚ) του προϊόντος σε κατάσταση έτοιμο προς χρήση
(κατηγορία Α/θ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ):
140 g/L. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ αυτού του προϊόντος
είναι 69 g/L.
Διαλυτικό Μέσο: NPTB NanoPhos Thinner B

1L, 3L
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Θερμοπροστατευτικοί,
ελαφροβαρείς σοβάδες
FeatherPlast Acrylic Décor PA1200D
FeatherPlast Cementitious PT400W

58

FeatherPlast Acrylic Décor PA1200D
Θερµοπροστατευτικός, ελαφροβαρής, αδιάβροχος, αντιµουχλικός, ακρυλικός σοβάς υδατικής
βάσης, εύκολος στην εφαρµογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Χρησιµοποιείται ως τελική
επίστρωση της τοιχοποιίας προσφέροντας διακοσµητικό τελικό αποτέλεσµα. Ο µηχανισµός του FeatherPlast
Acrylic επιτρέπει µία ολιστική προσέγγιση της θερµοπροστασίας: συνδυάζει χαµηλή θερµική αγωγιµότητα,
υψηλή θερµική εκποµπή και ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η αντοχή στη διάβρωση λόγω
των καιρικών συνθηκών συνδυάζεται µε την ισχυρή αντίσταση στην εµφάνιση της µούχλας. Το FeatherPlast Acrylic βοηθά στη µείωση του κόστους των εργατικών και των υλικών ενώ βελτιώνει τη θερµική
απόδοση του κτιρίου µειώνοντας τα έξοδα θέρµανσης/ψύξης. Παράγεται µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 15824. Χρώµα: Λευκό. Μπορεί να χρωµατιστεί στην επιθυµητή ανοιχτή απαλή απόχρωση βάση
συστήµατος RAL ή NCS.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 0,72 L/m2 (0,90 kg/m2).
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική Αγωγιμότητα (ISO EN 1745:2012):
λ10=0.093±0.004 W/(mK).
• Πρόσφυση στο υπόστρωμα (ISO EN 1542:2001): 0,4 Ν/mm2 - FPB.
• Υδαταπορρόφηση (ISO EN 1062-3:2008): Κατηγορία W3,
w= 0,084 kg/(m2h0,5).
• Διαπερατότητα Υδρατμών (ISO EN 7783:2011):
	Κατηγορία V3, V = 1,3 g/(m2d).
• Αντίδραση στη φωτιά (ISO EN 13501-1:2007): Κλάση Α2-s2, d0.
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-12 ): TSR: % (250-2200 nm),
	Near IR 83% (700-2200 nm), Ορατό (Vis): 84 % (380-750 nm).
• SRI (ASTM 1980-01): 100
• Θερμική εκπομπή (ASTM C1371-15): 0.87.

18L

Conventional Acrylic

FeatherPlast PA1200D

Plaster

Acrylic Plaster

Thermal Conductivity

0,700 W/(mK)

0,093 W/(mK)

Coverage

1,80 Kg/m for d=1mm

0,90 Kg/m2 for d=1mm

Density

1,82 Kg/L

1,00 Kg/L

2

Requirements for covering 1sqm @ d=1,5mm
Mass/Volume per sqm

2,7 Kg or 1,48 L

1,35 Kg or 1,35 L

Thermal Resistance R

0,0021 (m .K)/W

0,0161 (m2.K)/W

2

Requirements for Thermal Resistance R=0,10 (m2.K)/W
Thickness

70,0 mm

9,3 mm

Mass/Volume per sqm

126,0 Kg or 69,2 L

8,4 Kg or 8,4 L
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FeatherPlast Cementitious PT400W
Θερµοµονωτικός, τσιµεντοειδής, ελαφροβαρής σοβάς λευκού χρώµατος σε µορφή κονιάµατος,
εύκολος στην εφαρµογή για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Χρησιµοποιείται ως βασική ή
µεσαία στρώση. Σε αντίθεση µε τους συµβατικούς θερµοµονωτικούς σοβάδες της αγοράς το FeatherPlast PT400W συνδυάζει τρία µοναδικά χαρακτηριστικά: εξαιρετικά χαµηλή θερµική αγωγιµότητα,
βελτιωµένη µηχανική αντοχή και εξελιγµένη φόρµουλα που αποτρέπει την εµφάνιση ρωγµών ακόµα
και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το FeatherPlast PT400W βοηθά στη µείωση του κόστους των
εργατικών και των υλικών ενώ βελτιώνει τη θερµική απόδοση του κτιρίου µειώνοντας τα έξοδα
θέρµανσης/ψύξης. Παράγεται µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1. Χρώµα: Λευκό κονίαµα.

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 4,5 kg/m2 ανά 10mm πάχους στρώσης.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική Αγωγιμότητα (ISO EN 1745:2012):
λ10=0.048±0.004 W/(mK)
• Μηχανική Αντοχή (ISO EN 1015-11:2007):
	Αντοχή σε συμπίεση: 4,8 N/mm2@28 ημέρες.
	Κατηγορία CS II, Αντοχή σε κάμψη: 1,6 N/mm2@28 ημέρες.
• Πρόσφυση (ISO EN 1015- 12:201 5>): >1,2 Ν/mm2 – FPB
• Υδαταπορρόφηση (ISO EN 1015-18:2003):
0,1 kg/(m2.min0.5) - Κατηγορία W2
• Συντελεστής ατμοπερατότητας (ISO EN 1015-19:2005): μ11.
• Αντίδραση στη φωτιά (ISO EN 13501-1:2007): Κλάση Α2-s1, d0.

15kg

Conventional Cementitious

FeatherPlast PT400W/G

Perlite Plastering Mortar

Plastering Mortar

Thermal Conductivity

0,290 W/(mK)

0,048 W/(mK)

Coverage

1,25 Kg/m for d=1mm

0,45 Kg/m2 for d=1mm

2

Requirements for covering 1sqm @ d=10mm
Mass/Volume per sqm

12,5 Kg

4,5 Kg

Thermal Resistance R

0,0345 (m .K)/W

0,2083 (m2.K)/W

2

Requirements for Thermal Resistance R=0,15 (m2.K)/W
Thickness

43,5 mm

7,2 mm

Mass/Volume per sqm

54,38 Kg

3,24 Kg
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Αυτοκαθαριζόμενα,
φωτοκαταλυτικά
υλικά
SurfaShield C
SurfaPaint Kirei
SurfaShield Cx
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SurfaShield C
Φωτοκαταλυτικό προϊόν νανοτεχνολογίας που εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλό πορώδες όπως
τσιμεντοειδή επιχρίσματα, πορώδη πετρώματα ακόμα και αγυάλιστα μάρμαρα το οποίο παρήχθη με σκοπό
να παρέχει αντιβακτηριδιακές και αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας και
χωρίς να επηρεάζεται η φυσική όψη των επιφανειών, επιτυγχάνεται συνεχής λειτουργικότητα «έξυπνων»
δομικών επιφανειών. Το SurfaShield C επικαλύπτει τους πόρους και δένει τις πορώδεις επιφάνειες. Στη
συνέχεια απορροφά το φως, μετατρέποντας τη φωτεινή ενέργεια σε χημική και έτσι βακτήρια, ιοί, μούχλα,
οργανικοί λεκέδες, περιβαλλοντικοί ρύποι και οσμές καταστρέφονται σταδιακά. Επιπλέον η αλληλεπίδραση
με το φως μετατρέπει τις επιφάνειες σε υπερυδρόφιλες.
Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-10 m2/L ανάλογα µε την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντιβακτηριακή Δράση (ISO EN 27447):
Θανάτωση μικροοργανισμών >98,90%
• Αντιμηκυτιακή Δράση (ISO EN 27447): Θανάτωση > 87,20%.
• Απομάκρυνση οξειδίου του αζώτου (ISO 22197-1:2007).
• Π.Ο.Ε. (V.O.C.) (ISO 11890-2000) <0.2 g/L.

1L, 4L, 10L, 30L

SurfaPaint Kirei
Φωτοκαταλυτικό «ψυχρό χρώμα», αυτοκαθαριζόμενο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το SurfaPaint
Kirei ενεργοποιείται τόσο από το ηλιακό όσο και το τεχνητό φως. Στις εξωτερικές επιφάνειες αποτρέπει
την ανάπτυξη μικροοργανισμών και της μούχλας, απορρυπαίνει τον ατμοσφαιρικό αέρα και διατηρεί την
καθαρότητα και τη λευκότητα του χρώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εσωτερικά εξουδετερώνει τα
βακτήρια, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και εξαφανίζει τις μυρωδιές. Διατίθεται σε λευκό χρώμα και
μπορεί να χρωματιστεί σε παλ αποχρώσεις (κατά προτίμηση με ανόργανες χρωστικές).

Low Volatile
Organic Compounds

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 10-12 m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004): 0,44 W/(mK).
• Συντελεστής Εκπομπής (ASTM E408-71): 0,91
• Ανακλαστικότητα (ASTM E 903-96): ολική 91,84% (250-2200  nm),
υπέρυθρη 94,22% (700-2200 nm).
• Αντοχή σε μύκητες (BS3900-G6:1989): εξαιρετική αντοχή
ενάντια σε μύκητες και άλγη Class 1.
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006): Κλάση 1
• Π.Ο.Ε. (VOC) (ISO 11890-2000) < 0.93 g/L
	ECRC rated product: Product ID: FA00000006.
10L
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SurfaShield Cx
Aυτοκαθαριζόμενο προϊόν για βιομηχανική εφαρμογή προσφέροντας συνεχή προστασία
πορωδών δομικών υλικών, όπως τσιμεντοειδή, πέτρες, επιχρίσματα και αρμοί. Το SurfaShield Cx εξαφανίζει οργανικούς λεκέδες, καυσαέρια, αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων,
εξαλείφει μυρωδιές. Απορροφώντας το φως, οι επιφάνειες μετατρέπονται σε αυτοκαθαριζόμενες και
αντιβακτηριακές! Η δράση του SurfaShield Cx εξαφανίζει καυσαέρια, οργανικούς ρύπους, λεκέδες,
αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων, μούχλας ή μυκήτων, εξαλείφει ακόμα και μυρωδιές. Η δράση
βασίζεται αποκλειστικά στην ενεργοποίηση από το φως και όχι στη χρήση φαρμακευτικών
ουσιών. Ενδείκνυται για εξωτερική χρήση. Το SurfaShield Cx είναι προϊόν που μπορεί εύκολα να
εφαρμοστεί σε εξωτερικές πορώδεις επιφάνειες όπως τσιμέντο, επιχρίσματα και σοβάδες, αρμούς,
τοιχοποιία, πορώδη πετρώματα, ακόμα και αγυάλιστα μάρμαρα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 4 m2/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αντιβακτηριακή Δράση (ISO EN 27447): Θανάτωση
μικροοργανισμών >98,90%
• Αντιμυκητιακή Δράση (ISO EN 27447): Θανάτωση > 87,20%
• Απομάκρυνση οξειδίου του αζώτου (ISO 22197-1:2007).

1L, 4L, 10L, 30L
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Καθαρισμός
και αποκατάσταση
επιφανειών
DeSalin C
DeSalin K
DeSalin T
DeSalin AM
DeSalin SG
DeSalin DG
DeSalin Gel Rust Remover
Σύστημα Κατά της Μούχλας
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DeSalin C
Ειδικό καθαριστικό υγρό με βάση συμπυκνωμένο φυσικό οργανικό οξύ. Πρόκειται για αποτελεσματικό
καθαριστικό προσόψεων οικοδομών, τσιμεντόπλακες, πλάκες πεζοδρομίου, επιφάνειες φυσικής πέτρας,
κεραμίδια από λεκέδες, εναποθέσεις αλάτων, βρύα, λειχήνες κ.ά. Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας
εφαρμογής.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 5-8 m2/Kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας και το είδος του ρύπου.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1kg, 4kg, 30kg

DeSalin K
Eιδικό καθαριστικό για αφαίρεση υπολειμμάτων αρμολόγησης και τσιμεντοειδών προϊόντων μετά
την τοποθέτηση κεραμεικών πλακιδίων. Το Desalin K είναι αρκετά δραστικό για να αφαιρεί σκουριές
από ανθεκτικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:5. Δεν ενδείκνυται για
γυαλισμένα μάρμαρα και ευαίσθητες επιφάνειες.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 6-8 m2/Kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας και το είδος του ρύπου.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ισχυρά όξινο καθαριστικό.

1kg, 4kg, 10kg, 30kg
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DeSalin T
Καθαριστικό υγρό για μειωμένης απορροφητικότητας γυαλισμένα μάρμαρα ή γρανίτες χωρίς
να αφαιρεί τη γυαλάδα ή τη λάμψη τους. Απομάκρυσνη υπολειμμάτων κρασιού, λαδιού και άλλων
επίμονων λεκέδων, χωρίς να αλλοιώνει την όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται. Αποκατάσταση
κιτρινισμένων, ευαίσθητων επιφανειών. Δεν περιέχει οξέα.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 14-20 m2/Kg, ανάλογα με την
απορροφητικότητα της επιφάνειας και το είδος του ρύπου.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1kg

DeSalin ΑΜ
Ισχυρό καθαριστικό με βάση το νερό κατά της μούχλας και των μικροοργανισμών. Δεν
καθαρίζει απλά τις επιφάνειες, αλλά αποτελεί αποτελεσματικό μυκητοκτόνο, που απαλάσσει
οριστικά από τα μαύρα στίγματα που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς δεν αλλοιώνει την
όψη των επιφανειών και προσφέρει μεγάλη διάρκεια προστασίας.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8-10 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα
της επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
• Αδειοδοτημένο Βιοκτόνο από το ΥΠΑΑΤ:
	Αρ. Αδ. ΤΠ10- 0001/13-12-2012. (ΥΠΑΑΤ) (Συντηρητικό Οικοδομικών Υλικών).

750mL, 4L
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DeSalin SG
Ειδικό καθαριστικό για την αποκατάσταση και την προστασία από την ανάπτυξη αλάτων, για
πορώδεις επιφάνειες όπως τοιχοποιία, κεραµικά τούβλα, κεραµίδια, πέτρες. Είναι υδατικής βάσης, δεν
περιέχει οξέα και είναι εύκολο στη χρήση.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 4-6 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 30 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό
• Δεν περιέχει οξέα

1L, 4L, 30L

DeSalin DG
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό / απολιπαντικό. Υδατοδιαλυτό προϊόν. Γαλακτωματοποιεί και
απομακρύνει λάδια, λίπη, γράσα, βρωμιά και αντίστοιχους ισχυρούς ρύπους σε κάθε είδους βιομηχανικό
δάπεδο. Ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες χωρίς να παράγει όξινα υποπροϊόντα. Δεν περιέχει βλαβερά
χημικά προς το όζον κλάσης Ι ή ΙΙ.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 4-6 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας και το είδος του ρύπου.
Αποθήκευση: 30 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από την
ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό.
• Βιοδιασπώμενο
• Μη τοξικό

1L, 4L, 30L
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DeSalin Gel Rust Remover
Μοναδικό αφαιρετικό σκουριάς σε µορφή τζελ. Παρά τον όξινο χαρακτήρα του, δεν περιέχει
υδροχλωρικό οξύ. Αφαιρεί αποτελεσµατικά τη σκουριά από τις επιφάνειες, µε σκοπό την προετοιµασία
αυτών για επεξεργασία (primer-βαφή). Επίσης, περιέχει έναν έντονο µηχανισµό αδρανοποίησης της
σκουριάς, για την πρόληψη των συνεπειών λόγω διάβρωσης.

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: 8 m2/kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας εφαρμογής.
Αποθήκευση: 30 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.

1kg, 5kg, 12kg

Σύστηµα Κατά της Μούχλας
Ολοκληρωµένο σύστηµα µε τρία βήµατα που αποµακρύνει αποτελεσµατικά την ενοχλητική µούχλα
από τοίχους και ταβάνια και προστατεύει από την επανεµφάνισή της. Η συσκευασία περιέχει:
• DeSalin AM
Μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο για την αποµάκρυνση της µούχλας και τη συντήρηση των επιφανειών.
• SurfaMix P
	Νανοδοµηµένο αστάρι εµποτισµού για χρώµατα.
• SurfaPaint ThermoDry Interior
Θερµοπροστατευτικό, ψυχρό χρώµα, υδατικής βάσης και υψηλής ποιότητας για εσωτερικούς
τοίχους και ταβάνια.

Σετ που περιέχει:
DeSalin AM 750mL,
SurfaMix P 1L &
SurfaPaint Thermodry
Interior 1L

Οδηγίες εφαρμογής: Βλ. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος στο
www.NanoPhos.com ή τη συσκευασία του προϊόντος.
Καλυπτικότητα: DeSalin AM: 8-10 m2/L, SurfaMix P:
30-40 m2/L, SurfaPaint ThermoDry Interior: 10-12 m2/L
ανά στρώση. Οι τιμές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία από
την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλους χώρους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά & πιστοποιήσεις:
SurfaMix P:
• Προσδιορισμός υδροδιαπερατότητας (ISO 1062-3:2008)
• Υδρατμοδιαπερατότητα (cup method EN ISO 7783:2011)
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006)
• Αντοχή στους μύκητες (BS3900-G6:1089)
SurfaPaint Thermodry Interior:
• Πυκνότητα (ISO 2811-1)
• Θερμική αγωγιμότητα (EN ISO 12667:2004)
• Θερμική επίδοση δομικών υλικών (ISO 13786:2007)
• Συντελεστής εκπομπής (ASTM E408-71)
• Αντοχή στην απότριψη (ISO 11998:2006)

Τα προϊόντα NanoPhos είναι
αμιγώς ελληνικά προϊόντα
που μελετώνται, αναπτύσσονται
και παράγονται στην Ελλάδα
με εξαγωγές σε πάνω από 45 χώρες
παγκοσμίως.

Οι συσκευασίες 750ml & 1L/kg διατίθενται σε χαρτοκιβώτια 6 τεμαχίων. Οι συσκευασίες 4L/kg & 5 L/kg διατίθενται σε
χαρτοκιβώτια 4 τεμαχίων.
Όλα τα προϊόντα μας, μπορούν να διατεθούν και σε μεγαλύτερες συσκευασίες από τις αναγραφόμενες (π.χ. βαρέλια,
δεξαμενές κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν
την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή
χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών.
Τα προϊόντα της NanoPhos ΑΕ δεν απευθύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε
ανθρώπους ή ζώα.
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Find Us:

NanoPhos Α.Ε.
Τ.Θ. 519, Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
ΤΚ 19500, Λαύριο, Αττική, Ελλάδα
Τ: 22920 69312, F: 22920 69303
E: info@NanoPhos.com, www.NanoPhos.com

