
Приложение:  
Импрегниране и защита 

на порести керамични 

повърхности  

Индустрия:  
Сгради и Строителство 

Керемидени покриви. 

Производство на керемиди и 

тухли 

Продукт: 
SurfaPore С 

Нанотехнология за всякакви керамични повърхности 

SurfaPore R защитава керамичните повърхности от проникване на 

вода. Покривните керемиди и тухлени облицовки са надеждно 

защитени от разрушаване и стареене и от позеленяване вследствие 

на развитие на плесени. SurfaPore R запазва естетическият вид на 

керамичните повърхности като ги предпазва от вода и стареене. 

SurfaPore R е специално разработен за приложение по керамични 

повърхности, като наночастиците са съобразени по размер с 

характерните за керамиката микропори. След полагането на

SurfaPore R повърхностите стават водоотблъскващи и в керамиката 

не може да проникне вода даже и след най-проливният дъжд. 

Ключови предимства: 
� Най-ефективен и на Нано-

основа;

� Висока способност за

„дишане”;

� Не образува потъмняващ

слой, невидим;

� Дълготраен и UV устойчив

� На водна основа

� Безвреден за околната

среда

� Рентабилен

Приложения: 
� Импрегниране на

керемидени покриви

� Защита и импрегниране на

тухлени облицовки

� Предотвратява появата на

плесени

� Предотвратява

ефлоресценцията

� Облекчава негативното

налягане

� Увеличава защитата

против влага

Разфасовки: 
Разфасовки: 1 L, 4 L. 30 L, 1000 L 

Представител за България 

 НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
София, ул. Тодор Каблешков №61 

Тел./факс: 02/8591141, 8595092 

e-mail: info@novostroy.com 

www.novostroy.com 



Описание на SurfaPore М 
SurfaPore М е течна формулировка на водна основа, разработена и 

произвеждана от NanoPhos SA, която предлага ефективна непромокаемост и 

защита на керамични повърхност – покривни керемиди и тухлени облицовки, 

керамични изделия.. Тъй като нейната вискозност е близка до тази на водата, тя 

прониква дълбоко в капилярите, така че никакъв еластомер или полимер да не 

може да проникне. Нанася се с валяк, четка или чрез пръскане. 

Нанотехнологичния състав гарантира ефективност, удължен живот и 

минимална (практически равна на нула) промяна в оригиналния естествен 

външен вид, но в същото време тя е наистина рентабилна.  

Защо способността за „дишане” е толкова важна? 
Докато SurfaPore М създава водна бариера върху самата повърхност, едно от 

най-важните предимства на SurfaPore М е „способността за дишане” на 

модифициранара повърхност. В случай, че се появи влага или теч от вода се 

появи под модифицираната със SurfaPore М повърхност, водата може  да се 

изпари през отворените пори в околната среда, освобождавайки отрицателно 

капилярно напрежение. По този начин се избягва подпухване, напукване и 

деформиране на материала. Въпреки всичко, модифицираните със SurfaPore М 

повърхности остават сухи и неизменени както на външен вид, така и на 

механични свойства.  

Изпитване съгласно международните стандарти 
Устойчивост на ултравиолетови (UV) лъчи: SurfaPore R показа поне 3 пъти по-голяма 

устойчивост на продължително лъчение с UV лъчи отколкото силиководород/силоксан на 

разтворителна основа. . ISO EN 1015-18 Определяне на коефициента на капилярна 
абсорбация: Стойностите за определяне на Коефициента на капилярна абсорбация 

(g/(dm2.min1/2)) са реципрочни на водната абсорбция. Стойностите под 0.11 се считат за 

изключително ефективна водна защита. Бяха постигнати стойности под 0.07  както при 

смесване, така и при приложение върху  повърхност. Загуба при пропускане на водни 
пари: Пропускливостта на водни пари беше определена като стойността на водните пари 

„пътуващи” през циментна мостра с дебелина 2 см. Загубата при пропускане на пари: 

4,94% (приложение върху повърхност)  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ 
ВНИМАТЕЛНО. Съдържащата се тук информация се предоставя доброволно и се счита 

за вярна. Все пак, тъй като условията и методите на използване на нашите продукти са 

извън нашия контрол, настоящата информация не трябва да се използва като заместител 

за тестовете на клиента да се увери, че продуктите на NanoPhos са безопасни, ефективни и 

изцяло отговарят на предназначението си. Съветите за употреба не се считат за подбуда 

за нарушаване на патент. NanoPhos изрично отрича всякакви други изразена или 

загатната гаранция за годност за специално предназначение или търговия. NanoPhos не 

носи отговорност за случайни или косвени щети. Този продукт не е тестван нито 

представен като подходящ за медицински или фармацевтични употреба.  

Начин на приложение 
Приложение върху повърхности: Повърхността трябва да бъде суха и чиста. Нанасяйте 

SurfaPore R с помощта на четка, валяк или чрез пръскане. Не е необходимо разреждане. 

Върху всяка абсорбираща повърхност приложете повторно в рамките на 3 часа. 

С потапяне:  Потопете керамичния предмет в SurfaPore R за 30 секунди 

Максимално водно отблъскване се достига 24 часа след приложението. Необходимо 
количество: Предполагаемото необходимо количество 9-11 м2/л, силно зависи от 

свойствата на повърхността, върху която се нанася.  

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) – толкова е малка, че ако 

земята беше един метър в диаметър, един 

нанометър щеше да бъде с размер на ябълка! 

Материалите с наноразмери проявяват 

уникални свойства в сравнение с 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, 

Ирландия, Норвегия, Швеция, Финландия, 

Дания, Португалия, Гърция, Кипър, Полша, 

Саудитска Арабия, Нова Зеландия и 

Австралия.  

www. NanoPhos.com 

Физични свойства 
Млечно бяла, водниста емулсия с лек мирис и 

pH = 7,1. 

Точка на кипене и избухване: >100°С 

Точка на самовъзпламеняване: >100°С 

Плътност: 1,01 g.cm-3. 

Вискозитет: 15 mPa.s.  

SurfaPore R не се счита за окислител.  

Безопасност и Съхранение 
SurfaPore R не съдържа вредни 

съставки и е на водна основа. VOC 

Съдържание: 24 g/L (ограничение 

на ЕС (2010): 40 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: 

NanoPhos SA е призната от Регистъра на Лойд за Гаранция на качеството, че спазва 

Система за управление на Качеството EN ISO 9001:2000 за разработване производство и 

продажби на химични продукти за почистване и защита на повърхности и 

нанотехнологични продукти.




