
„NowoSeal SB“ yra tirpiklio pagrindo pačia naujausia nanotechnologija pagrįstas impregnantas, įsiskverbiantis į tokius kietus paviršius kaip granitas ir 
marmuras, jį galima naudoti ir visiems mineraliniams paviršiams, kuriuos norima apsaugoti nuo vandens, tepalų, grilio riebalų, kečupo, raudonojo vyno 
ir pan. Taip pat apsaugo nuo purvo ir dumblių.
„NowoSeal SB“ pasižymi savaiminio išsivalymo efektu, kuris maksimaliai sumažina dėmių, žalių dangų ir tepalų dėmių prikibimą.
Ant impregnuoto paviršiaus nesusiformuoja plėvelė, po apdorojimo preparatas lieka atviras difuzijai ir bekvapis. 

Spalva   Bespalvis
Džiūvimo laikas   
   

Apie 1–2 val. esant 20 laipsnių temp. (ir 60 % santykinei drėgmei). Vaikščioti galima po maždaug 6 val., 
eismas leidžiamas ne anksčiau nei po 24 val., sustingsta po 6–8 dienų esant 20 laipsnių temp.

Dengiamoji geba   Apie 2–12 m2/l, priklausomai nuo sugerties
Padengimo būdas  Teptuku, voleliu arba žemio slėgio purkštuvu
Skiedimas   Tinkamas naudoti, neskieskite
Valymas    Panaudojus nedelsiant nuvalyti terpentinu
Pakavimas   25 l
Galiojimo laikas   24 mėn. originalioje, neatidarytoje pakuotėje
Laikymas   Sausoje, neužšąlančioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje
MAL kodas (93)  3-1
Didžiausias LOJ kiekis  15 g/l, didžiausias a/c kat. (tirpiklio pagrindo) LOJ kiekis – 430 g/l

TECHNINIAI DUOMENYS

GAMINIO APRAŠYMAS

PRITAIKYMAS

SVARBIAUSI AKCENTAI

REKOMENDACIJA

Prieš impregnuodami naujesnius nei 1 metų paviršius, įsitikinkite, kad jie yra sausi ir ant jų nėra nešvarumų. Senesnius nei 1 metų paviršius būtina 
kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio valytuvu ir galiausiai dezinfekuoti „NowoClean“ – prieš užsandarinant paviršių su „NowoSeal SB“, jis giliai išvalomas, 
pašalinami nešvarumai. „NowoSeal SB“ impregnuojamas paviršius privalo būti švarus ir sausas.

• Atstumia dėmes.
• Atstumia nešvarumus. 
• Atstumia riebalus.
• Atstumia tepalus.
• Atstumia vandenį.
• Bespalvis.
• Atsparus UV spinduliams.
• Atviras difuzijai.
• Neleidžia susiformuoti dumbliams ir kitoms žalioms dangoms ir užkerta kelią šalčio padarytai žalai. 
„NowoSeal SB“ impregnuotus paviršius lengviau prižiūrėti ir valyti. 

Norėdami patikrinti gaminio tinkamumą paviršiui, būtinai pirma išbandykite jį nedideliame plote. 
Ant langų ar kitų stiklų užtiškusį „NowoSeal SB“ nedelsdami nuvalykite.
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Techninių duomenų lapas (TDL) sudarytas remiantis mūsų ilgamete patirtimi ir naujausiomis šios srities žiniomis. Siekiame padėti meistrams pasirinkti tinkamas medžiagas ir 
naudoti jas laikantis reglamentų. Šiame TDL pateikta informacija nesuteikia garantijos ir neatleidžia naudotojų nuo atsakomybės patikrinti medžiagą ir jos tinkamumą 
numatytai paskirčiai. Bet kuri nauja versija pakeičia senesniąją TDL versiją. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-11.


