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Περιγραφή 
 
Υδατοαπωθητικός διαφανής νανοεµποτισµός 
σιλικόνης/σιλοξανικής βάσης χωρίς διαλύτες για πλήρη 
αδιαβροχοποίηση υποστρωµάτων µε µέτρια έως υψηλή 
απορροφητικότητα. Με την χρήση του  NANOLINE 80W 
πετυχαίνουµε το βέλτιστο συνδυασµό αδιαβροχο-
ποίησης  και διαπνοής χωρίς να κλείνουν οι πόροι των 
δοµικών στοιχείων και χωρίς να δηµιουργείται 
επιφανειακό φιλµ.  
 
Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα 
 
• Προσφέρει εξαιρετικά µεγάλη υδατοαποθητικότητα 

δηµιουργώντας το φαινόµενο της σταγόνας και το 
νερό της βροχής γλιστράει στις επιφάνειες 
παρασύροντας και τους ρύπους.  

• Δεν προκαλεί χρωµατικές αλλοιώσεις 
• Εξασφαλίζει µεγάλη διαπνοή του υποστρώµατος 
• Δηµιουργεί προστατευτικό φράγµα ενάντια στους 

παράγοντες που ευνοούν την ενανθράκωση 
• Προστατεύει τις επιφάνειες εφαρµογής από την 

επίδραση ρυπογόνων παραγόντων όπως είναι 
διάφορα οξέα, άλατα, διοξείδιο του θείου κα 

• Αποτρέπει την ανάπτυξη βρύων, λειχήνων και 
άλλων µικροοργανισµών που ευδοκιµούν σε 
συνθήκες υγρασίας 

• Εύκολο και γρήγορο στην εφαρµογή. 
 
Σηµαντική σηµείωση 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας τοίχος µε µόλις 5% υγρασία 
έχει µειωµένη ικανότητα θερµοµόνωσης  έως 50%. Η 
ενέργεια που παράγει το σύστηµα θέρµανσης 
καταναλώνεται για την εξάτµιση δεσµευµένου νερού στις 
τριχοειδείς ρωγµές. Το νερό αυτό χωρίς 
αδιαβροχοποίηση ανανεώνεται διαρκώς διατηρώντας 
τον τοίχο θερµο-αγώγιµο. Η εφαρµογή του NANOLINE 
80W οδηγεί σε άµεση βελτίωση του εσωτερικού 
κλίµατος και µείωση των εξόδων θέρµανσης για πολύ 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών   
 
• Τοιχοποιίες από σοβά 
• Εµφανές σκυρόδεµα 
• Τούβλα 
• Cotto 
• Clinker 
• Κεραµίδια 
• Ινοπλισµένο τσιµέντο 
• Πλάκες αµιαντοτσιµέντου 
• Κεραµικά πλακίδια 
• Αρµοί πλακιδίων 

• Φυσικές ή τεχνητές πέτρες 
• Πυρότουβλα 
 
Περιορισµοί εφαρµογής 
 
Το NANOLINE 80W δεν είναι κατάλληλο για 
στεγανοποίηση υπό υδροστατική πίεση, σε διαρκή 
επαφή µε νερό και για υπόγεια στεγανοποίηση. 
Δεν είναι κατάλληλο για  σφράγιση εµφανών 
ρηγµατώσεων  
 
Προετοιµασία επιφάνειας 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές. Αποµακρύνετε 
σαθρά, αποκολληµένα  τµήµατα, ρύπους, λάδια, σκόνες 
κα. Επισκευάστε ρωγµές µεγάλου εύρους. Τα κονιάµατα 
και τα σκυροδέµατα στα οποία πρόκειται να εφαρµοστεί 
το NANOLINE 80W πρέπει να έχουν ηλικία µεγαλύτερη 
των 28 ηµερών.  
Θερµοκρασία εφαρµογής +5oC έως +35oC  
Θερµοκρασία υποστρώµατος +5oC έως +35oC  
Να αποφεύγεται η εφαρµογή σε ηµέρες που αναµένεται 
βροχόπτωση.  
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Εφαρµόστε το υλικό µε βούρτσα, ρολό, πινέλο ή µε 
ψεκαστική µηχανή µέχρι κορεσµού. Συνιστάται η 
εφαρµογή του NANOLINE 80W να γίνεται σε 2 χέρια. Το 
δεύτερο χέρι εφαρµόζεται πάνω στο πρώτο όταν αυτό 
τραβήξει αρκετά αλλά  πριν ξηρανθεί πλήρως εντός 1-2 
ωρών (εφαρµογή νωπό σε νωπό). Φροντίστε το υλικό 
να απλώνεται οµοιόµορφα ώστε η επιφάνεια να 
απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και να 
καλύπτονται όλα τα κενά. Αµέσως µετά την χρήση, 
καθαρίστε τα εργαλεία εφαρµογής µε νερό. 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους από παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Συσκευασίες 
 
Πλαστικά δοχεία 1, 5,20 lt   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή - Απόχρωση :                                                                                                                                                                             
Υγρό γαλάκτωµα, Διαφανές όταν στεγνώσει  
 
Χηµική Βάση  :                                                                                                                                                                                                    
Σιλάνιο/ Σιλοξάνη υδατική διασπορά 
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Πυκνότητα :                                                                                                                                                                                                        
1,0 Κg/l 
 
Αντίσταση Διαπί/σης Υδρατµών :                                                                                                                                                     
0 (µη µετρήσιµη) 
 
Ενδεικτική Κατανάλωση :       
0,15 - 0,4 l/m2 ανάλογα µε το πορώδες της επιφάνειας 
 
Χρόνος ωρίµανσης: 
5-10 ώρες  
 
 
 
 

 

 Σηµειώσεις 

Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρµογής δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννοµη σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη 
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη 
έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 

      
 




