
SurfaShield® C

Самопочистване и 
непрекъсната защита на 
порести строителни 
повърхности като цимент, 
камъни, стени и фуги
Продукт:
SurfaShield C

Свойства:

• Самопочистващ
• Самостерилизиращ
• Суперхидрофилен
• Разгражда миризми
• Пречиства въздуха
• Продължително

действие
• Безвреден за околната

среда

Приложение:
• Самопочистващи се стени
• Защита от растеж на

плесени и органични
петна

• Защита на камъни и
паметници

• Възстановяване на
околната среда

• Предпазва от полепващи 
замърсители

• Разлага замърсителите
• Инхинитор за растеж на

бактерии
• Намаляване на вредните

газове

Фотокаталитична самопочистваща се нанотехнология
за защита на порести повърхности 

SurfaShield C разгражда органични петна и замърсители, предотвратява 
растежа на микробите, пречиства въздуха, премахва миризми. Това е 
активна нанотехнологична формула, която може лесно да се нанася върху 
външни порести повърхности като цимент, мазилка фуги, стени, камъни 
или дори неполиран мрамор. Чрез захващане на обкръжаващата 
светлина обработваните повърхности стават самопочистващи се и се 
саморазличават. SurfaShield покрити повърхности ефективно разграждат 
органични петна, бактерии, мухъл, газообразни замърсители, дори 
миризми. SurfaShield C модифицираните повърхности са по-безопасни, 
без да се налага използването на ароматични дезинфектанти или 
химикали и се запазват като нови.

Опаковки:
1L, 4L, 10L, 30L Containers, 
1000L IBCs

www.NanoPhos.com
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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, Ирлdндия, 
Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, 
Португалия, Гърция, Кипър, Полша, 
Саудитска Арабия, Нова Зеландия и 
Австралия.  

www.NanoPhos.com

SurfaShield C Описание

SurfaShield C е течна формулация, разработена и произведена от NanoPhos SA, 
която осигурява ефективно самопочистване и самоспиращи свойства на широка 
гама от порести строителни повърхности. Използвайки постиженията на 
нанотехнологиите, осигуряват се ефективност, непрекъснато действие и 
минимална промяна в оригиналния естествен външен вид на повърхността на 
нанасяне. SurfaShield C действа чрез абсорбиране на заобикалящата светлина и 
превръщането й в химическа сила. Като полупроводников катализатор 
SurfaShield С наночастиците се активират от светлината, за да произведат къси 
окислителни съединения: кислородни и хидроксилни радикали. Бактерия, 
вируси, мухъл, газообразни замърсители, миризми, петна; всички те се разлагат 
и разграждат до безвредни неорганични съединения. По този начин 
повърхностите на нанасяне остават активно чисти. Обработените повърхности 
стават сурохидрофилни и като резултат замърсителите се отмиват. SurfaShield 
действа и като пречиствател на въздуха, тъй като разгражда вредни органични 
вещества, като летливи органични съединения (VOC), изгорели газове и азотни 
оксиди (NOx). В резултат на това нанотехнологиите осигуряват постоянно 
почистване и по-безопасна среда само чрез абсорбиране на светлина.
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Полагане
Нанасяне на повърхността: Преди 
употреба разклатете силно или 
разбъркайте контейнера. 
Повърхността на нанасяне трябва да е 
суха и чиста. Нанесете SurfaShield C с 
четка, валяк или пистолет. Не се 
изисква разреждане. Ако върху 
повърхността на нанасянето остане 
излишък, отстранете с помощта на 
мокра кърпа. На много абсорбиращи 
повърхности повторно нанесете второ 
покритие. Прилагането на SurfaPore C 
или SurfaPore M 24h преди 
приложението SurfaShield C е 
препоръчително, за да се намали 
проникването на вода или петна. 
Консумация: Прогнозна степен на 
потребление 8-10 м² / л, силно 
зависима от свойствата на нанесената 
повърхност. Дата на изтичане: 18 
месеца след датата на производство.

Физични свойства
Бяла, суспензия на водна основа с рН = 

9.2 ± 0.5. Съдържа по-малко от 10% w / w 
изопропанол. Точка на възпламеняване 

(метод на затворена чаша): 41oC 
Плътност: 0.98 ± 0.05 g.cm-3 Вискозитет: 2 

mPa.s Съдържание на VOC: 136 g / L 
SurfaShield C не еокислител. 
Безопастност и съхранение

Горима течност и пари. Причинява сериозно 
дразнене на очите. Пазете от топлина, искри, 
от открити води и горещи повърхности. 
Пушенето забранено. Пазете контейнера 
плътно затворен. Носете предпазни 
ръкавици / защита на очите и лицето. ПРИ 
КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Извадете 
незабавно цялото замърсено облекло. 
Изплакнете кожата с вода / душ. Ако 
дразненето на очите продължава: Потърсете 
медицински съвет / внимание. Избягвайте да 
дишате прах / мъгла / спрей. Да се   използва 
само на открито или на добре проветриво 
място. При пожар: използвайте въглероден 
диоксид, пяна, химически прах за гасене.

LIMITED WARRANTY INFORMATION – PLEASE READ CAREFULLY. The information contained herein is offered in good faith and is 
believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information 
should not be used in substitution for customer’s tests to ensure that NanoPhos’ products are safe, effective, and fully satisfactory for 
the intended end use. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent. NanoPhos specifically disclaims 
any other express or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. NanoPhos disclaims liability for any 
incidental or consequential damages. This product is neither tested nor represented as suitable for medical or pharmaceutical uses.
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NanoPhos SA has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to follow the EN ISO 9001:2000 
Quality Management System and the environmental 
management system EN ISO 14001:2004 for the 
development, production and sales of chemical 
products for cleaning and protection of surfaces and 
nanotechnology products. Furthermore, it is certified 
for occupational health and safety management 
systems with OHSAS 18001:2007.




