Noman – Impermeabilizant, nu modifica aspectul final
Descriere: Impermeabilizant, baza dizolvanta, impotriva apei si uleiurilor, pentru marmura, granit, piatra naturala,
argila, etc…
Caracteristici: Este un amestec de rasini sintetice in baza dizolvanta. Este destinat pentru impermeabilizarea
marmurei, granitului, pietrelor naturale, argilei si materialelor poroase. NU modifica culoarea suprafetelor tratate.
Specificatii: Aspect: Lichid transparent; Culoare: Galbuie deschis; Densitate: 0,80‐0,81g/cc.
Aplicatii: Aplicarea pe argila arsa, face materialul impermeabil total la apa si uleiuri. Acelasi tratament se poate
aplica si pe marmura sau granit, slefuit sau neslefuit. Produsul NOMAN este in special recomandat pentru blaturi
de bucatarie, mese de lucru.... Peste NOMAN se poate aplica un anti‐graffiti, in acest caz suprafata fiind total
impermeabila si protejata impotriva desenelor graffiti.
Mod de utilizare: Suportul trebuie sa fie uscat si fara urme de murdarie. Aplicarea se poate face cu pensula, rola.. .
In principiu NOMAN nu afecteaza aspectul materialului tratat, dar se recomanda dupa aplicare a nu se efectua
probe primele 24 de ore de la aplicatie. Trebuie aplicat un strat subtire, uniform si continuu de produs. Produsul
este compatibil cu ceara tip WAX‐PQ sau polimeri tip Q‐BREX, ce pot fi aplicati peste tratamentul cu NOMAN in
cazul in care se cere un satinat superficial.
Recomandari: Se recomanda efectuarea unei probe inaintea aplicarii finale.
Depozitare: In recipienti bine inchisi, se poate depozita pe durata de 12 luni. A nu se expune la temperaturi mai
mari de 30 grade Celsius si a se evita actiunea directa a razelor solare.
Prezentare: Recipiente de 1 si 5litri.
Fraze si simboluri de risc:
S24/25 A se evita contactul cu ochii sau pielea.
R65 Nociv: poate cauza probleme pulmonare.
S23 A nu se respira gazele sau vaporii.
R10
Inflamabil.

CE
Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor.
Datorită acestor motive, garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate. Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza
folosirii improprii a produselor noastre.

