
Nano Puit & Kivi extra (kuni 6 aastat)        (Nano Holz- & Stein Abriebfest) 

                   

 

Toote kirjeldus: Nano puit & kivi extra on eriti tugevalt niiskust tõrjuv kaitse tugevalt koormatud, imavatele 
pindadele, eriti paduvihma, veeplekkide, vetikate ja sambla ning jäätumise eest. Sisaldab väga tugevaid nano-
osakesi, mis tõrjuvad pinnalt nii mustust, vett, aga ka õliseid ja happelisi vedelikke. Kaitsevahend on eriti 
 vetthülgav. Lahustipõhine. Pärast töötlemist on lahustumatu, värvitu ning külmakindel.  

Kasutuskohad:  Vahend kaitseb  betooni, tsementi, telliskive, sillutuskive ja plaate, looduslikku ja kunstkivi, 
asbesti ning asbesttsementi, puitu, isolatsioonimaterjale jne. Peamiselt kasutatakse looduslikust kivist 
kõnniteedel,  eramajade sissesõiduteedel, terrassidel, garaaži põrandatel, hauakividel, majaseintel, katusekividel, 
puitpõrandatel ja imaval puidul. 

GLASUURITUD, POLEERITUD JA LIHVITUD PINDADEL MITTE KASUTADA! 

PINNAKATTE OMADUSED 
 Kleepumisvastane toime 
Vihma käes - suurepärane isepuhastumis efekt (Easy-to-clean)  
Veeplekke jms on kergem puhastada 
Kaitseb pinda mustusest, mis kinnitub igat tüüpi puhastamise käigus  
Vett hülgav 
Mustust hülgav 
Õli hülgav 
Rasva hülgav 
Kaitseb ilmastikuolude eest 
Külmakindel 
UV – kindel 
Merevee ja soolase õhu mõjudele vastupidav 
Happevihmakindel (kaitse kestvus võib varieeruda sõltuvalt tootest) 
Sügava imavusega, väga vastupidav jäätumisele/sulamisele  
Kaitse jäätumisest tingitud aukude eest  / Jää ei tungi kivi/puidu sisse  
Seente ja sambla vastane toime 
Viivitab puidu halliks ja mustaks muutumist 
Kulumiskindel/vastupidav abrasiivsele kulumisele 
Vastupidav survepesule 
Vastupidav enamikele majapidamises kasutatavatele puh.vahenditele 
Hingav 
Ei sisalda silikooni, õli ega vahasid 
Heledamal puidul võib muuta pind meekollakaks värvitooniks 
Ei takista kondentsi aurustumist 
 Püsivus: kuni 6 aastat. 

http://www.preimess.de/bild-banner/nanoholzsteinabriebfest.pdf


Kasutamine:Toote minimaalne pealekandmistemperatuur (+6°C ...+7°C), samas optimaalne on (+15°C 
...+25°C). Töödeldav pind peab olema täielikult kuiv, puhas (sh ka puhastusvahendite jääkidest) ja 
rasvavaba. (Puidu niiskusesisaldus max. 18%). Betoon ja tsement peavad vähemalt 3 kuni 4 nädalat vanad 
olema.  

!Enne terve pinna katmist katsetada seda varjatud kohas, et veenduda töödeldava pinna välimuse 
säilimist.  

Enne kasutamist korralikult loksutada! Toode on kasutusvalmis ning pärast pinna põhjalikku eelpuhastust 
kantakse ühe kuni kolme töökäiguga imava ehitusmaterjali pinnale. Siinkohal tuleb olla tähelepanelik, et toode 
saaks kantud pinnale rohkesti ning ühtlaselt. Suurtel pindadel  soovitatav kasutada pritsi (nagu nt.5L Gloria 
prits ). Võib kanda peale ka rulliga, pintsliga, või kastmise teel. 

!Töötades vahendiga siseruumides tagada korralik ventilatsioon. 

!Kohe pärast töötlemist peab pind 24 (parem 48) tundi olema kaitstud kõikide vedelike (vihm jne), ka 
plekkide eest. 

Keskmine kulu: umbes 150...250 ml/m2, olenevalt pinna imavusest. 

Kuivamine: Optimaalne kuivamine (+15°C ...+25°C). Optimaalsete tingimuste juures pealispind on kuiv umbes 1 
tunni möödudes ja kasutamiseks sobiv (täielikult kuivanud) 24-48 tunni pärast. Töödeldud põrandat võib juba 1-2 
tunni pärast uuesti kasutada (48t samuti kaitsta see veest ning vedelikest). !Madalamate temperatuuride juures 
pinnakate kuivab oluliselt kauem. Kõrgemate temperatuuride juures kuivab liiga kiiresti, mis ei lase 
vahendil pinna struktuuri imenduda, pinnakate jääb ainult pealispinnale ja ei kaitse nii, nagu peaks. 

NB! Enne töödeldud pinna kasutamist, puhastamist või pinnakaitse efekti testimist oota, millal 
pind on täielikult kuivanud! 

Hooldus: Kulumiskindla pinnakaitsevahendiga töödeldud pindu võite edaspidi puhastada veega, samuti võib 
kasutada tavalisi kaubanduses saada olevaid puhastusaineid (mitte happelisi, nagu tsitrus 
vms!). Puhastamiseks ja hoolduseks, näiteks terassidel ning sissesõiduteedel võib kasutada vajadusel ka 
survepesurit, väiksematel aladel pehmet käsna või lappi. 

Säilitamine: Hoida kanistrid kuivas, külmas ja tihedalt suletuna, kaitsta temperatuuridest üle + 40° C. Nano 
Puit&Kivi extra on külmakindel. Originaalses kinnises taaras hoiustamisaeg ca. 6 kuud. (plastikkanister) ja 12 
kuud (metallpurk). Vältida pikaajalist vahendi kokkupuudet õhuga (õhuniiskusega). Hoiu- ja 
transportimistemperatuur   +5°C   kuni +40°C. Avatud pudel kasuta ära 1-3 kuu jooksul! 

Ohutusteave: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pealekandmisel mitte suitsetada, süüa või juua. Tundliku naha 
puhul kanda kaitsekindaid. Mitte segada toodet teiste ainetega. Vältida kontakti silmade ja limaskestadega. 
Töötades vahendiga kinnises  ruumis tagada korralik ventilatsioon.  R65: Allaneelamisel võib põhjustada 
kopsudekahjustusi. R66: Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. S23:Vältida auru 
sissehingamist. S24/25: Vältida kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. S60: Kemikaal ja tema pakend 
kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. S62: Allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole ning näidata toote etiketti.             
      

 
Tagamaks NANO kaitsekihi pikka kasulikku iga on pinna õige töötlemine ja ka õige hooldus äärmiselt 
tähtsad. Seetõttu palume järgida antud juhiseid parimal võimalikul viisil. 

 
Toodetud  Saksamaal.  Maaletooja: Nanomaxi OÜ 
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