
Έργο: :
Πρόσμικτο υδατικών 
χρωμάτων,
αδιαβροχοποιεί και 
προστατεύει το χρώμα

Προϊόν: 
SurfaPore AquaDry 

Πλεονετκήματα:

Εφαρμογές:
Εφαρμογή σε περιοχές με 
αυξημένη υγρασία 
(υπόγεια, κουζίνα, WC, 
βουνό, παραθαλάσσιες 
περιοχές)

Συσκευασία:
Δοχεία  1L

www.NanoPhos.com

Το λογότυπο SurfaPore® αποτελεί 
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της 
NanoPhos AE. 
 Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου
Λαύριο 19500
Τηλ.: (+30) 22920 69312
Φαξ: (+30) 22920 69303
W: www.NanoPhos.com
E: info@NanoPhos.com

SurfaPore AquaDry

To SurfaPore AquaDry είναι υγρό με βάση το νερό. Απλά αραιώστε 
το χρώμα σας, με SurfaPore AquaDry αντί νερού, στην αναλογία 
που υποδεικνύεται. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό: Περιορίζεται η 
απορροφητικότητα νερού από το χρώμα καθιστώντας το ιδανικό 
για εφαρμογή σε περιοχές με αυξημένη υγρασία (υπόγεια, 
κουζίνα, WC, βουνό, παραθαλάσσιες περιοχές). Ελαχιστοποιείται η 
ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Το 
χρώμα δεν κιτρινίζει όπως τα συνήθη αδιαβροχοποιητικά χρώματα 
και οι ιδιότητες του (καλυπτικότητα, αντοχή, απόχρωση) 
παραμένουν ανεπηρέαστες.

•Περιορίζει την απορρόφηση
 νερού από το χρώμα
•Δεν κιτρινίζει το χρώμα
•Νανοτεχνολογία για Πλαστικά
 και Ακρυλικά Χρώματα
•Ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη
 μούχλας και βακτηρίων
•Αφήνει τις ιδιότητες χρώματος
ανεπηρέαστες

• Υψηλή αναπνοή
• Με βάση το νερό
• Χαμηλή ΠΟΕ
• Φιλικό προς το περιβάλλον



SurfaPore AquaDry Περιγραφή
Το SurfaPaint AquaDry είναι ένα πρόσθετο βαφής που απορροφά το νερό και 
προστατεύει την επιφάνεια της τοιχοποιίας, ενώ επιτρέπει την αναπνοή. 
Καθώς απορροφά το νερό και μειώνει την απορρόφηση του νερού, 
αποτρέπει την πρόωρη βλάβη της βαφής και την ανάπτυξη της μούχλας. 
Ακολούθως, το υπόστρωμα προστατεύεται επαρκώς και επομένως δεν 
επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, τις καιρικές συνθήκες. Το 
SurfaPaint AquaDry επιδεικνύει τη λειτουργικότητά του για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της επιχρισμένης με βαφή 
επιφάνεια. Οι υδρόφοβες ιδιότητες ενός SurfaPaint AquaDry απεικονίζονται 
παρακάτω.     Τι είναι η νανοτεχνολογία;

Η νανοτεχνολογία είναι ο επιστημονικός
κλάδος που έχει σαν σκοπό να
δημιουργήσει σωματίδια ύλης τα οποία
είναι πολύ μικρά σε μέγεθος – συνήθως
100 νανόμετρα ή μικρότερα. Ένα
νανόμετρο (nm) είναι ένα δισεκα-
τομμυριοστό του μέτρου (10-9 m). Η 
σχέση
μέτρου και νανόμετρου αναλογεί στη
σχέση της γης με ένα μήλο! Όταν ένα
κοινό υλικό μικραίνει σε επίπεδο
νανοκλίμακας τότε παρουσιάζει
πρωτότυπες και μοναδικές ιδιότητες, σε
σχέση με τα μόρια ή τα ευμεγέθη,
κλασσικά υλικά όπως τα γνωρίζουμε. 

 NanoPhos εν περιλήψει...
Στη NanoPhos ΑΕ αναπτύσουμε μονα-
δικές εφαρμογές με όχημα τη νανο-
τεχνολογία, με σκοπό να εφαρμοστούν
στην καθημερινότητα χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις από τον τελικό χρήστη,
γνώσεις ή υψηλό κόστος! Η NanoPhos
διακρίθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς για την
καινοτομία των προϊόντων της και έλαβε
το 1ο βραβείο καινοτομίας και βιωσι-
μότητας στην διεθνή έκθεση 100% Detail
του Λονδίνου. Τα προϊόντα SurfaPore
ThermoDry και SurfaShield C
βραβεύθηκαν αντίστοιχα στην World
Expo 2010 της Σανγκάης και την Διεθνή
Έκθεση Οικοδομικών Υλικών BIG5 του
Ντουμπάι με το διεθνές βραβείο GAIA. Η
NanoPhos αναπτύσσει ενεργά το διεθνές
εμπορικό της δίκτυο και τα προϊόντα της
μπορείτε να βρείτε στη Μ.Βρετανία,
Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Πορτογαλία,
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Αίγυπτο,
Σουδάν, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν,
ΗΑΕ, Κατάρ, Ομάν, Ιράν, Ινδία, Νέα
Ζηλανδία, Κίνα, Ιαπωνία, Μεξικό,
Γουατεμάλα, Ταϊλάνδη, Μαλαισία και
Σιγκαπούρη.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης 
σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. 
Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή εσκεμμένες ζημιές 
που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών.Τα προϊόντα της NanoPhos ΑΕ δεν απευθύνονται, δεν 
χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.

Οδηγίες χρήσης ανάμιξης: Επιλέξτε χρώματα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου 
(πλαστικά ή ακρυλικά) τα οποία επιδέχονται αραίωση 5-10% με νερό. Μην αναμιγνύετε 
το SurfaPore AquaDry με προϊόντα διαλύτου. Χρησιμοποιείστε το SurfaPore AquaDry 
αντί νερού και ομογενοποιήστε πριν την εφαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια. Δεν 
απαιτείται επιπλέον προσθήκη νερού. Μην χρησιμοποιείται το SurfaPore AquaDry σαν 
αστάρι και μην το αναμιγνύεται με σιλικονούχα χρώματα. Ημερομηνία Παραγωγής: 
Βλέπε στον περιέκτη. Χαρακτηριστικά: Γαλακτώδες λευκό υδατικό εναιώρημα. Μετά 
την εφαρμογή δεν μεταβάλλεται η υφή ή η απόχρωση του χρώματος. Το προϊόν δεν 
πρέπει να καταψυχθεί. Χρόνος αποθήκευσης στην αρχική, κλειστή συσκευασία 18 
μήνες από την ημ/μηνία παραγωγής. Κατανάλωση: Αραιώνει το χρώμα αντί νερού, 
κατά την υπόδειξη του παρασκευαστή χρωμάτων Ασφάλεια: Περιέχει: CMIT/MIT. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια πλύνετε 
με άφθονο νερό. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων 210 7793777. Το προϊόν περιέχει κατά 
μέγιστο 0,1 g/L ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). 

Σταγόνα νερού σε βαμμένη 
επιφάνεια με συμβατική βαφή 

Γωνία επαφής: 60o

Σταγόνα νερού σε βαμμένη επιφάνεια 
με SurfaPore AquaDry
 Γωνία επαφής: 126o

Η NanoPhos ΑΕ έχει εγκριθεί από το Lloyd’s Register
Quality Assurance σύμφωνα με τα πρότυπα Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 και 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 
14001:2015 για την ανάπτυξη, παραγωγή κι εμπορία 
προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών 
και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, διαθέτει 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.




