
Свойство: 
Самопочисващи се стъклени 
повърхности 

Приложение: 
Производство на стъкло, 
фотоволтаични и соларни 
системи, оранжерии и 
парници. 

Продукт: 
Нанотехнологичен разтвор на 
водна основа за получаване на 
самопочистващи се стъклени 
повърхности. 

Основни предимства: 
• Полагане без топли

процеси.
• Самопочистване

• Самостерилизиране

• Супер хидрофилност
• Разлага отлагания
• Пречиства въздуха
• Продължително

действие

• Съхраняваща

природата технология
• Прозрачно покритие
• Зелена технология

Приложение: 
• Самопочистващи се

повърхности за
прозорци и огледала

• Защита от органични
замърсители

• Предотвратява

запрашаване и кални
замърсявания

• Разлага атмосферните
замърсители и
пречиства природата

• Бактериален и гъбичен
инхибитор

• Разлага изгорелите
автомобилни газове.

Опаковка: 
10 L и 30 L туби 

Активна нанотехнология за получаване
на самопочистващи се стъклени повърхности

SurfaShield G е нанотехнология на водна основа, специално проектирана за стъклени 
повърхности, без необходимост от консумация на енергия. Наночастиците се 
свързват химически за третираната повърхност и осигуряват устойчивост на 
износване. 
Третираната повърхност е суперхидрофилна, незамъгляваща се и непрашаща се, 
след минимално взаимодействие със светлина. Под въздействието на 
заобикалящата светлина (естествена или изкуствена), 
модифицираните стъклени повърхности стават самопочистващи се: Те  разграждат 
органични замърсители и унищожават живите микроорганизми. SurfaShield 
покритието ефективно премахва органични багрилни вещества, бактерии, гъбички, 
газообразни замърсители, дори миризми. Най-важното е, замърсяванията не могат 
да се задържат върху стъклената повърхност и прахта лесно се отмива. Зависими от 
светлината компоненти, като фотоволтаични системи и соларни нагреватели 
поддържат първоначалната си ефективност със самостоятелното  почистване на 
тяхните стъклени повърхности. 

Покритито с SurfaShield G стъкло. 
Активирани от светлината 
SurfaShield наночастици. Дъждът 
лесно измива замърсяванията. 

Активирането на механизъм на наночастиците 
SurfaShield G произвежда почистващи и 
стерилизиращи свободни радикали, които  
разлагат замърсителите и унищожават 
микробите. 
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НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
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Какво представлява SurfaShield G покритието? 
SurfaShield е формула на водна основа, която се базира на уникална комбинация от 
наночастици на неорганичени окиси с титаниев двуокис, които са основени 
компоненти. Крайното покритие е неорганична структура, трайно свързана с 
материала на стъклото, без да е необходимо използването на термична обработка 
SurfaShield съчетава функционалност и промишлена приложимост. 

Какво е Нанотехнология? 
Нанотехнологията засяга научната 

сфера, която изучава много малки 

структури, обикновено с размери под 

100 nm. Един нанометър (nm) е една 

милиардна част от метъра (10-9 m)! 

Материалите с наноразмери проявяват 

уникални и съвсем различни свойства в 

сравнение със същите материалите с 

нормални размери или дори с 

молекулите.  

NanoPhos в един поглед… 
В NanoPhos ние се възползваме от 

уникалните свойства на 

нанотехнологията и изобретяваме 

„умни” материали, които разрешават 

ежедневни проблеми. С използването 

на нанотехнологията, ние целим 

създаването на по-удобна, безопасна и 

безпроблемна среда на живот. Ние 

предаваме иновациите извън 

границите на нашите лаборатории в 

ръцете на консуматорите. Нашата цел е 

ясна: „Настрой наносвета, така че да 

служи на макросвета” – с прости думи 

ние правим наночастиците да 

разрешават основни проблеми. 

NanoPhos е признат през Януари 2008 

година от Бил Гейтс като една от най-

иновационните компании, а също така 

получава 1-ва награда за иновация на 

престижното изложение 100% Детайл в 

Лондон. NanoPhos е бързо разрастваща 

се компания, която активно разширява 

своята мрежа на дистрибуция. 

Понастоящем, фирмата присъства във 

Великобритания, Иралндия, Норвегия, 

Швеция, Финландия, Дания, 

Португалия, Гърция, Кипър, Полша, 

Саудитска Арабия, Нова Зеландия, 

Австралия, България.  

Начин на приложение 

Приложение върху повърхности: 

Разклатете тубата за хомогенизиране 

на материала. Повърхността трябва да 

бъде суха и чиста. Нанасяйте SurfaShield 

G  с пулверизиране на материала през 

дюза 0.8 mm. Два или три слоя се 

препоръчват, като между всяко 

пръскане материала трябва да изсъхне 

(приблизително 10 минути в 

зависимост от околната температура). 

Да не се допуска стичане на материала 

по повърхнодстта. След нанасянето, 

материала следва да изсъхне без да 

бъде мокрен или докосван. 

Разход: 30-38 м2/л, силно зависи от 

свойствата на повърхността, върху 

която се нанася. 

Физични свойства 

Млечно бяла, водниста емулсия с лек 

мирис и pH = 9 – 9.5. 

Точка на кипене : >41°С 

Плътност: 0,98 g.cm-3.  

Вискозитет: 1.5 сР.  

SurfaShield G не се счита за окислител.  

Безопасност и Съхранение  

SurfaShield G не съдържа вредни 

съставки и е на водна основа. VOC 

Съдържание: 136 g/L (ограничение на 

ЕС (2010): 140 g/L). Не е опасен 

съгласно Директива на ЕО 1999/45/ЕО 

и последвалите изменения. Изискайте, 

прочетете и разберете смисъла на 

MSDS. Избягвайте замразяване. 

Годност: 18 месеца след датата на 

производство. 

Как SurfaShield G се полага по стъклените повърхности? 
Да се използва HVLP (компресор с голям обем и ниско налягане), тъй като  съчетава 
лесна технология и идеално функциониращо еднородно покритие. Препоръчват се 
два до три много тънки слоя. SurfaShield G е прозрачно покритие, химически инертно 
с перфектна адхезия към стъклената повърхност. 
Очакван общ разход: 30-38 м2/л 

Как действа? 
SurfaShield G прави стъклените повърхности супер хидрофилни и не замъгляващи се. 
Благодарение на техните наноразмери, SurfaShield G наночастиците абсорбират 
енергията на околната светлина (изкуствена или естествена) и се активират серия от 
физически процеси, като по-конкретно се извършва пренареждане на повърхностите 
на хидроксилните групи, коита са хидрофилни (привличащи водата). По този начин 
се намалява повърхностното напрежение и покритието придобива супер хидрофилни 
качества. Влагата и водните капки не могат да се задържат по третираната с 
SurfaShield G повърхност, като отмиват мръсотията, прахта и замърсяванията. 
Органичните замърсители се разлагат от самопочистващите се свойства на 
SurfaShield G  и също се отмиват. 

Какви са предимствата на третираните повърхности? 
SurfaShield G  използва светлинната енергия в полза на чистотата и качеството на 
живот. Не консумира и не хаби енергия. Стъклените повърхности се запазват като 
нови, без необходимостта от използване на вредни почистващи препарати и 
химикали, необходими за почистването са само вода и светлина. Покритието 
предотвратява полепването на замърсители и прах и така защитава повърхността от 
петна и оцветяване. SurfaShield G също така действа като филтър за въздуха, тъй 
като разгражда опасните органични замърсители в атмосферата, такива като 
летливите органични съединения (ЛОС), автомобилните газове и азотни оксиди 
(NOx) 

SurfaShield G изпитвания 
Контактен ъгъл:   <4o ( суперхидрофилен) 
Антибактериален тест: 88.6 % намаляване на бактериините колонии след 4 часа 
Противогъбичен тест: 81.3 % намаляване на гъбичните колонии след 4 часа 
Фотокаталитична активност (Methyl Orange Test) степен: 6.5 х 10-5 min-1 

Нетретирано 
стъкло 

SurfaShield G 
Суперхидрофилно 

стъкло 




