
 

Активна Нанотехнология за импрегниране и защита на мрамор, 
гранит и фаянсови настилки и облицовки срещу вода и петна 

Зацапванията могат да развалят повърхността на скъпоструващи 

гранитни и мраморни  настилки. SurfaPore T не само защитава тези 

повърхности от петна, но също така ги превръща във водоотблъскващи. 

Формулировките на SurfaPore T обличат микропорите и защитават 

повърхността без да променят външния вид на настилките, като ги 

правят водонепропускливи и неподатливи на замърсяване.  

Приложение:  
Импрегниране и защита на 

мрамор, гранит, фаянсови 

повърхности. 

 

Индустрия:  
Сгради и Строителство 

Мраморни и гранитни 

настилки и облицовки 

 
Продукт:  
SurfaPore T   

Ключови предимства:  
� Най-ефективен и на 

Нано-технология; 

� Висока способност за 

„дишане”; 

� Не образува 

потъмняващ слой, 

невидим; 

� Дълготраен и UV 

устойчив 

� Лесно приложение 

върху повърхност или 

сместване с варов 

разтвор 

� На водна основа  

� Безвреден за околната 

среда 

� Рентабилен 

 

Приложения:  
� Защита от вода и масла 

на порести повърхности 

(мрамор и гранит) 

� Не се зацапва от 

кухненски продукти 

� Предпазва настилките 

при натоварен трафик. 

 
 
Разфасовки: 
Разфасовки: 1 L, 4 L. 30 L, 1000 L 
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Описание на SurfaPore T 
SurfaPore T е течна формулировка на водна основа, разработена и произвеждана от 

NanoPhos SA, която предлага ефективна непромокаемост и защита на мраморни и 

гранитни повърхности, фаянсови повърхности. 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. След нанасянето порите и 

микрокапилярите са защитени и не може в тях да се акумулира прах, вода и да 

прониква масло. 

Защо способността за „дишане” е толкова важна? 
Докато SurfaPore T създава бариера за водата върху самата повърхност, едно от най-

важните предимства на SurfaPore T е „способността за дишане” на модифицираната 

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

модифицираната със SurfaPore T 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 T повърхности остават 

сухи и неизменени както на външен вид, така и на механични свойства.  

Изпитване съгласно международните стандарти  
ASTM E514 – Водоустойчивост при налягане: Пет мостри на повърхности 

модифицирани с ASTM E514 бяха тествани под постоянно налягане от 500 Ра (метода 

на водния резервоар) за 120 часа: Намаляване на водното проникване: 89.2% ± 2%, 

Намаляване на водопропускането: 99.4% ± 2%. Устойчивост на ултравиолетови 
(UV) лъчи: SurfaPore С показа поне 3 пъти по-голяма устойчивост на продължително 

лъчение с UV лъчи отколкото силиководород/силоксан на разтворителна основа.  

ISO EN 10545-14 Устойчивост на зацапване: Третираните с SurfaPore М 

повърхности не подлежат на зацапване и се класифицират Клас 5. 

Загуба при пропускане на водни пари: Пропускливостта на водни пари беше 

определена като стойността на водните пари „пътуващи” през мостра с дебелина 1 

см. Загубата при пропускане на пари: 2,12% (приложение върху повърхност). 

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

Нанасяйте SurfaPore T с помощта на четка, валяк или чрез пръскане. Не е необходимо 

разреждане.  След около 15 минути и преди SurfaPore T да изсъхе напълно,  

отстранете нанесеното с влажна мека кърпа и полирайте повърхността.  За 

допълнителна защита на много чувствителни повърхности, повторете третирането в 

рамките на 3 часа след първото нанасяне. 

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

Максимално водно отблъскване се достига 7 дни след приложението. 

Разход: 12-18 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.  

Физични свойства 
Млечно бяла, водниста емулсия с лек 

мирис и pH = 9.98. 

Точка на кипене и избухване: >100°С 

Точка на самовъзпламеняване: >100°С 

Плътност: 1,05 g.cm-3.  

Вискозитет: 15.72 mPa.s.  

SurfaPore М не се счита за окислител.  

Безопасност и Съхранение 
SurfaPore T не съдържа вредни съставки и е на 

водна основа. VOC Съдържание: 53 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: Две години 

след датата на производство. 




