Si

Ürün
Bilgi sayfası

AKILLI YÜZEY KORUMA
NANO kaplı yüzeyler t amamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay t emizleniyor.
EikiN'in t üm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşt urmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşt urmakt alar.

TAŞ, DOĞAL TAŞ








Lot us (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.
Su buharı geçirgen.
Renksiz (Görünmez)
Hijyenik t emizlik.
Çevre koruyucu.
Kokusuz.

Eikin Taş Koruması yeni bir Nano Teknolojik üründür. Ham
t aş yüzey, mineral zemin ve sıva üzerinde uzun süre ve çok iyi
sıvıların damlacık şeklinde akıp git mesiyle göst erir. Ayrıca kir
Asit li ve yağlı sıvılar için kısıt lı olarak geçerlidir. Ayrıca kir ve
kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor t ut unuyor.
Genellikle t emizlik için det erjansız sade t emiz su yet erlidir.
Koruma sıvısı hijyeni art ırır, para ve zaman t asarrufu sağlar
ve çevreyi korur.

Ünite boyları:
Pompalı şişeler:
100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L. Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün su bazlı oluşundan kokusuzdur. Koruma kat manının
dayanıklılık süreci yüzeyin kullanımına ve aşınmasına bağlıdır.

Ürün I D :

Dikkat i:
Asit li ve yağlı sıvılar için kısıt lı olarak geçerlidir.

Kullanım :

tah. 100 -200ml /m 2

Kuruma :

20 o C 'de 120 Dakika
20 o C 'de 24 Saat

1808
İnceltmeden kullanın

Sertleşme :

+ 5 o C bis + 30 o C

K ulla nım Ala nla rı:

Depolama derecesi:

- Granit
- Kumt aşı
- Tuğla
- Terakot a
- Pürüzlü ve cilasız Fayanslar

Depolama süresi: Acılmadan + 5 o C ile + 25 oC
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

U ya rı :
Nano Taş uygulamasının yapılabilinmesi için t emel şart yüzeylerin
kuru ve t ozsuz olmalarıdır. Malzemenin nemli oluşu yapılacak
koruma uygulaması için eksi et ki yapabilir.

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir.
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın.
Ürün kolay alevlenir. Uygulama esnasında
sigara ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven
takılması tavsiye edilir.

Uyarılar:

Uyarı :

Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve
uygulamanın ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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