07297

novaprotec oil
És un material líquid transparent, ideal per a
hidrofugar superfícies poroses i protegir-les de
taques d’oli, greixos i restes de productes
alimentaris.
No altera el color de la superfície tractada.
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propietats

posada a l’obra

consum

Impedeix l’absorció per capilaritat
d’aigua, olis i greixos ● Protegeix les
superfícies ● No modifica el color, el
to ni l’aspecte de la peça ● Resistent
al trànsit i al fregat ● No rellisca ni
marca les petjades.

La superfície ha d’estar neta, seca i
exempta d’impureses ● Extendre el
producte sobre la superfície
de
forma uniforme mitjançant corró,
brotxa, o pistola ● Si la superfície a
tractar és molt porosa convindrà
aplicar una segona mà passats uns
60 minuts des de la primera
aplicació.

De 5 a 15 m per litre.

aplicacions
Està especialment dissenyat per a
segellar superfícies de marbre,
granit, terratzo, pedra natural o
sintètica,
formigó,
terracota,
materials ceràmics, etc.

presentació
i emmagatzematge
Envasos de 30 kg ● Estabilitat en
l'envàs 12 mesos.
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característiques tècniques
Aspecte

Líquid transparent

Densitat

0,9+-0.01 g./cc

Olor

Característic

Color

Incolor

Rendiment

5-15 m2 / litre

precaucions
Usar el producte pur, sense diluir ni
amb aigua ni amb dissolvents ●
Nociu per ingestió i inhalació ●
Inflamable ● Conservar lluny de
fonts
de
calor
●
Utilitzar
indumentària i guants de protecció
adequats ● mantenir fora de l’abast
dels nens ● No fumar durant la seva
utilització ● En cas d’ingestió no
provocar
el
vòmit:
anar
immediatament al metge i mostrar-li
l’etiqueta o l’envàs.

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del
mateix sense previ avís. Qualsevol ús d’aquesta
informació més allà de l’especificat no és responsabilitat
nostra si no és confirmada per la companyia de manera
escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor
del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta
preguem consultin el nostre Departament Tècnic.
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