
 
 
 
 
Hydrofobizace s nano-efektem, neobsahuje rozpouštědla. 
Pro savé povrchy přírodních i umělých kamenů. 
V případě potřeby lze tento produkt vyrobit také jako fungicidní / algicidní. 
 
POPIS: 
NANO-HYDRO se vyznačuje okamžitou tvorbou 
„perličkového efektu“, čímž je zajištěn samočisticí účinek 
ošetřeného povrchu. 
NANO-HYDRO je emulze bez obsahu rozpouštědel na 
bázi silan / siloxanu, připravený k okamžitému použití. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
NANO-HYDRO je vysoce kvalitní hydrofobizační 
prostředek pro všechny minerální podklady. Vzhledem k 
jeho vynikající alkalické stabilitě a pronikání do hloubky 
materiálu je také vhodný pro hydrofobizaci betonu. 
POZOR! Na leštěné povrchy použijte HYDRO-NANO 
PLUS. 
 
VLASTNOSTI: 
Složení: Alkylalkoxysilan, siloxanová emulze 
  
BALENÍ:  
Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře 
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami  
nad +30°C. 
Skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby. 
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je 
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku 
účinnosti. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
NANO-HYDRO nanášejte štětcem nebo postřikovačem, 
dokud není povrch nasycený. 
HYDRO-NANO lze aplikovat také na vlhký, ale přitom 
savý povrch. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti povrchu cca 500 až 1300 g / m2. 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Zajistěte dobré větrání. Používejte předepsané ochranné 
oděvy, brýle a rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani 
nekuřte.  
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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