
NANOQUICK® 
MINERAL HD
Produkt przeznaczony do impregnacji
kamieni niskochłonnych

KARTA TECHNICZNA

Opis produktu:
Produkt przeznaczony do naturalnych materiałów niskochłonnych. Dzięki powłoce 
hydrofobowej środek chroni powierzchnię materiału. Natomiast za pomocą nano-
cząsteczek łatwo przenikających wewnątrz powierzchni, zabezpiecza jego struktu-
rę. Impregnat do stosowania na podłożach niskochłonnych takich jak powierzchnie 
polerowane i szlifowane Nanoquick Mineral HD to najwyższa jakość, dzięki której ni-
skochłonny materiał staje się hydrofobowy, a jednocześnie zyskuje odporność na 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Środek pozostawia naturalną paroprzepuszczalność 
materiału, dzięki czemu może on swobodnie „oddychać”.

Przeznacznie:
Produkt dedykowany do impregnacji materiałów naturalnych niskochłonnych  
takich jak: granit, marmur, bazalt, łupek.

Stosowanie:
Preparat jest gotowy do użycia. Na początku pracy oczyść zabezpieczany materiał
tak, aby powierzchnia była całkowicie czysta. Pamiętaj, aby zabezpieczany materiał
był podczas impregnacji suchy. Przed prawidłowym zabezpieczeniem wykonaj  
próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy osiągnięty efekt jest pożądany. 
Nanieś równomiernie preparat na materiał. Najlepiej nanosić środek metodą natry-
skową. Pamiętaj, aby materiał zabezpieczany do momentu wyschnięcia nie miał 
kontaktu z wodą oraz innymi cieczami (minimum 6 godz.).

Przygotowanie podłoża:
Należy pamiętać, że prawidłowo wykonana impregnacja powinna zostać przepro-
wadzona na podłożu czystym oraz suchym. Przed każdą impregnacją należy usunąć 
tłuste zabrudzenia, nieczystości bieżące oraz inne niepożądane substancje np. stare
powłoki. Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć inne materiały 
nie podlegające impregnacji tak aby substancja nie dostała się na inny materiał. 
Chroń zieleń.

Ochrona środowiska:
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom  
specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste  
opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się  
utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie  
Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP:
Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki 
produktu dostępna na życzenie Klienta.

Informacje dodatkowe - składowanie i transport:
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpie-
czających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowa-
nia i transportowania powinna wynosić od +5° C do +25° C. Chronić preparat przed 
mrozem.
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Warunki stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach  

możemy podać ogólne wytyczne. Odpowiadają one naszej bieżącej wiedzy. Użytkow-

nik jest zobowiązany dokonać próby stosowania produktów sprawdzić ich efekt oraz datę waż-

ności. Użytkownik wykonuje działania związane z naszymi produktami na własna odpowie-

dzialność. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć porady naszych specjalistów.

Podstawowe dane użytkowania:
Zapach Alkoholowy

Warstwy  
nakładane Maks. dwie

Proporcje  
mieszania Brak

Temperatura pracy 5°C - 25°C

Wydajność 0,03 - 0,09 l/m²

Metoda  
nakładania

Natrysk, wałek, 
pędzel

Czas schnięcia ~ 2 godziny

Kontakt z cieczami po 6 godzinach

Chodzenie po ~ 3 godzinach

Pełne obciążenie po 12 godzinach

Pełna efektywność po 24 godzinach

Dodatkowe dane techniczne:
Stan fizyczny Ciecz

Baza Alkohol Wielokom-
ponentowy

Lepkość Dynamiczna  
2,5 mPa s

Gęstość 0,8 g/cm³

Ph Nie dotyczy

Barwa Transparentny

Transport i bezpieczeństwo:
Czas  
przechowywania 36 miesięcy

Przepisy ADR Tak

Oznakowanie produktu:
H335 – opary produktu mogą powodować podrażnie-
nie nosa i górnych dróg oddechowych.
H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miej-
scowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt 
może wywołać  reakcję  alergiczną. Może  powo-
dować  zaczerwienienie  i swędzenie skóry. H319 
- Kontakt z oczami: może powodować podraż-
nienie oczu. P281 –  Stosować wymagane środki 
ochrony indywidualnej. P262 –  Nie wprowadzać do 
oczu, na skórę lub na odzież. P102 – chronić przed 
dziećmi. Połknięcie: Może powodować podraż-
nienie ust, gardła i żołądka. (DL50 – brak danych).   
Rodzaj zagrożenia:  - Działa drażniąco na oczy - działa 
drażniąco na drogi oddechowe; - działa    drażniąco 
na skórę; – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, - 
Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady le-
karza.


