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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 
 

SILIMPER NANO 
Silano-siloksano nano-molekulinis impregnantas 
 
SILIMPER NANO – silano-siloksano nano-molekulinis impregnantas vandens pagrindu, ypatingai 
gerai įsiskverbiantis ir atstumiantis vandenį impregnantas puikiai tinkantis naudojimui išorėje ir viduje. 
 

Savybės  
- Giliai įsiskverbia ir hidroizoliuoja dėka nanomolekulinės struktūros, taip apsaugodamas nuo 

vandens infiltracijos; 
- Nepakeičia originalios paviršiaus išvaizdos – nesusiformuoja plėvelė, negelsta; 
- Neleidžia lietui įsigerti į paviršių ir apsaugo nuo šalčio sąlygoto skeldėjimo; 
- Greitai po padengimo pradeda atstumti vandenį chemiškai reaguodamas su pagrindu; 
- Palengvina paviršiaus valymą ir mažina purvo kaupimąsi bei pelėsio ir grybo augimą; 
- Labai atsparus šarmams ir nesuformuoja kristalizacijos efekto; 
- Laidus vandens garams, leidžia konstrukcijai kvėpuoti; 
- Sudėtyje nėra tirpiklių ar toksiškų medžiagų.  

 
Panaudojimas  
Vertikaliems (ar šlaitiniams) mineraliniams porėtiems paviršiams tokiems, kaip betonas, cementiniai mišiniai, tinkai, 
mūras, čerpės, siūlių glaistas, natūralus vienalytis akmuo (be trūkių). 

 
Sertifikatai ir bandymai 
CE sertifikatas pagal EN 1504-2 
Atitikties sertifikatas Nr. 1922-CPR-0386 
Nepriklausomos laboratorijos Geoterra bandymų protokolas (Nr. 2020/190_26) 
Atitinka LOJ kiekio reikalavimus pagal ES Direktyvą 2004/42/CE 

 

Techniniai duomenys 
Spalva Pieno baltumo 

Išvaizda išdžiūvus Skaidrus 

Tankis (EN ISO 2811-01) 1,00kg/L (±0,05) 

pH  7,5-8,5 

Įsiskverbimo gylis (EN 14630) Klasė I <10 mm 

Džiūvimo koeficientas (EN 13579) Klasė I >30% 

Vandens absorbcija ir atsparumas šarmams (EN 
13580) 

Vandens absorbcija <7,5%  
Absorbcija <10% po mirkymo šarmo tirpale 

Vandens įsiskverbimas (RILEM bandymas 11.4) 0 ml/min (betoninis paviršius) 

UFI kodas G9D0-M0Y5-P00W-EW3A 

 

Dengimo sąlygos 

Paviršiaus drėgmė <4%  
Santykinė drėgmė <80% 

Dengimo temperatūra (paviršiaus ir aplinkos) +5°C ÷ +35°C 

Džiūvimo laikas (+25°C, RH 50%) 1-2 val 

Galima dengti antrą sluoksnį (+25°C, RH 50%) <2 hour 

Visiškai sukietėja (+25°C, RH 50%) 24 val 

Žemos temperatūros ir žema drėmė dengimo ir/ar džiūvimo metu ilgina aukščiau nurodytus laikus, o aukštos 
temperatūros ir aukšta drėgmė juos trumpina. 
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Paviršiaus paruošimas 
Paviršius turi būti tvirtas ir tolygus (be trūkių), švarus, sausas, apsaugotas nuo kylančios drėgmės. Reikia nuvalyti 
dulkes, pelėsį, nešvarumus ar atskilusias dalis. Paviršius valomas mechaniškai arba vandens srove. 
Nerekomenduojama naudoti tirpiklių, kadangi jie gali įtakoti impregnanto veikimą. 

  

Dengimas 
SILIMPER NANO paruoštas naudojimui. Atidžiai išmaišę Silimper Nano denkite vieną sluoksnį ant sauso 
paviršiaus šepečiu, voleliu ar purškikliu. Paviršius dengiamas iš viršaus į apačią. Ant labai įgeriančių ir porėtų 
paviršių rekomenduojama papildomą sluoksnį 2 valandų laikotarpyje po ankstesnio sluoksnio padengimo. Paviršių 
saugoti nuo drėmės bent 24 valandas po padengimo. 
Įrankiai plaunami vandeniu iškart po panaudojimo. Sukietėjusios dėmės valomos mechaniškai. 
 
Svarbu: 
SILIMPER NANO negalima dengti ant šlapio paviršiaus arba, jei tikimasi lietaus dengimo arba džiūvimo metu. 
Jei paviršius buvo plaunamas vandens srove, SILIMPER NANO galima dengti tik po to, kai paviršius visiškai 
išdžius (rekomendacinis laikas – po 2-3 parų). 
Ant šviežio betono galima dengti SILIMPER NANO ne anksčiau kaip po 4 savaičių po betonavimo. 
SILIMPER NANO neatsparus rūgštims. 
SILIMPER NANO nedengiamas ant konstrukcijų, veikiamų hidrostatinio slėgio. 
 

Sąnaudos 
100-200 ml/m2 sluoksniui (sąnaudos priklauso nuo dengimo metodo ir paviršiaus įgeriamumo). 

 

Pakuotė ir sandėliavimas 
20 L, 3 L, 1 L.  Produktas galioja 18 mėnesių originalioje sandarioje pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir 
tiesioginės saulės šviesos. 
 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 
LOJ riba pagal E.U. Direktyvą 2004/42/CE šiai produktų kategorijai AhWB: 30g/l (riba nuo 1.1.2010) – LOJ kiekis 
paruoštame naudoti produkte <30g/l. 

 

 

NEOTEX S.A 
V. Moira str., P.O. Box 2315 

GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece 
20 

 
1922-CPR-0386 

Dop Nο./4950-39 

EN 1504-2 

Silimper® Nano 
Paviršiaus apsaugos produktas 

Hidrofobinis impregnantas 
Įsiskverbimo gylis (EN 14630) Klasė I  

Vandens absorbcija ir atsparumas šarmams <7.5% (vandens absorbcija) 

<10% (po mirkymo šarmo tirpale) 

Džiūvimo koeficientas  Klasė I  

Pavojingų medžiagų sudėtyje Atitinka 5.3 

 
 
Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija apie gaminio naudojimą ir pritaikymą yra pagrįsta NEOTEX įmonės patirtimi ir žiniomis. Ji 
pateikiama projektuotojams ir rangovams padedant rasti galimus sprendimus. Tačiau, kaip tiekėja, NEOTEX įmonė ar jos atstovai 
nekontroliuoja faktinio gaminio naudojimo, todėl negali būti laikomi atsakingais už naudojimo rezultatus. Dėl nuolatinio informacijos 
atnaujinimo, klientams rekomenduojama susisiekti su mūsų technikos skyriumi, siekiant sužinoti, ar šie duomenų lapai nebuvo atnaujinti. 


