
Nano-Fix 
 
 
 PRIMER NA VODNI OSNOVI ZA POVRŠINSKO UTRJEVANJE NA VPOJNIH PODLAGAH  

 
Enokomponentni premaz na vodni osnovi izdelan s smolami, ki vsebujejo nano delce, kateri omogočajo 
optimalno vpijanje tudi pri manj poroznih podlagah.  
Nano-fix ustvari protiprašni efekt , utrjuje površino na vpojnih estrihih kot so beton, gips, anhidrid, … 
Primeren tudi za podlage s talnim gretjem.   
 
Omogoča kasnejšo uporabo vseh vrst lepil.  

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Primerji & 

Priprava tal 

Nano-Fix 

Certifikati 

Navodilo za uporabo: 
Pred uporabo mora biti podlaga čista in suha, brez maščobe, olja, premazov in ostalih snovi, ki bi 
lahko preprečile vpijanje izdelka v podlago. Ostanki morajo biti odstranjeni pred nanosom 
primerja.  

Nanos:  
Primer Nano-fix nanesite s pomočjo rolerja ali s čopičem. Ne pretiravati s količino nanesenega 
materiala , da se ne naredi plast materiala, ki bi se z lahkoto odstranila.  
Ko je suho (cca. po 2 h), lahko pričnete s polaganjem talne obloge. 

 
Opozorilo 
Občutljivo na zmrzal. 
Nanofix  primeren samo za vpojne podlage. 
V primeru manjše poroznosti podlage se lahko redči z vodo do 50 %. 
Nanofix  ni primeren za uporabo na mokrih podlagah in tam kjer je stalna prisotnost vlage.  
 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in 
pred uporabo pregledati  varnostne liste.  
 
Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
 

OPOZORILO:   
Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave in 
nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale za 
obdelavo.  
 
REV-02: 24-03-2020.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
 

Izgled Bela tekočina 

Gostota 1,03 kg/l 

Pohodnost 1 h 

Primerno za polaganje parketa oziroma  elastičnih 
talnih oblog 

2 h 

Poraba 5 – 10 m2/litre 

Možnost redčenja Z vodo 

Temperatura ob nanosu Od + 10°C do + 35°C 

HOS < 0.1 g/liter, cat A/h (BA), omejitev 50 g/liter (2004/42/EC) 

Skladiščenje 12 mesecev v originalno zaprti posodi pri >10°C 

Čiščenje orodja Takoj po uporabi z vodo 

Pakiranje 5 L in 10 L plastenke 


