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TECHNICKÝ LIST 

NANOMASTER TEXTIL 

  

 

 

 

 

Výrobek:  
 
NANOMASTER TEXTIL je speciálně vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana na bázi vodou 
ředitelných flouropolymerů. 

 

Vlastnosti:  

Chrání proti dešti, sněhu, mrazu, rozmrazovacím solím, skvrnám, suchým znečištěním, oleji, 
mastnotě a agresivním nečistotám taktéž žloutnutí, hnilobě a UV záření. 

Aplikace:  

Povrch musí být suchý bez vlhkosti, bez mastnoty, zbytků pracích prostředků a aviváže. 
Nanést důkladně 2 vrstvy křížem (mokré do mokrého) a nechat polymerizovat 3-6 hodin. Pro 
zvýšení účinnosti lze nástřik po jeho aplikaci vetřít jemným hadříkem do povrchu látky. 
Ošetřené textilie perte jemnými pracími prášky. Pokud použijete aviváž čí kyslíkové, 
chlorové, ředidlové prostředky či čističe zrušíte učínek. 

 

Technické údaje:  

Spotřeba: 250 ml = +-5 m2  
Počet vrstev: 1-2 
Báze: voda 
Vzhled: kapalina 
Barva: čirá 
Doba polymerizace: 3-6 hodin 
Škodlivost: nemá 
Bod vzplanutí: není 
PH:12-13 
 

Skladování:  

Skladujte v teplotách od 10 °C do 25 °C.  

 



Technický list NANOMASTER TEXTIL 2/2018  rev.1                                                    

 

 
 

NANOMASTER TEXTIL 

Speciálně vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana tkané a netkané textilie, koberců, 

vláken, atd.. Vytvoří na povrchu ultratenkou neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou 

proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním 

nečistotám se samočistícím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, 

mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch. Chrání i proti dešti, sněhu, 

mrazu a rozmrazovacím solím, žloutnutí, hnilobě a UV záření. Vysoká odolnost proti 

stárnutí textilií. Dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana. 

 

 SNADNÁ APLIKACE 

 PREVENCE PROTI SKVRNÁM A ZNEČIŠTĚNÍ 

 PRODLUŽUJE ODOLNOST A ŽIVOTNOST MATERIÁLŮ 

 VYSOCE ZATIŽITELNÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA  

 BEZ ZÁPACHU 

 USNADŇUJE NÁSLEDNÉ ČIŠTĚNÍ 

 ZARUČENĚ BEZ JEDOVATÝCH, KARCINOGENNÍCH A 

TOXICKÝCH LÁTEK 

 

Ochrana textilií 

Přípravek byl speciálně vyvinut pro zatížené povrchy, které se používají v hotelích, 

restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, 

vlaky, metro), autech, domácnostech. Umožňuje snadné odstranění stopového 

množství tekutin jakéhokoliv druhu. Výrazně zjednodušuje údržbu a úklid, šetří čas a 

náklady na čištění, prodlužuje životnost textilií. Jednou aplikací chráníme proti vodě, 

oleji, mastnotám, znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférickým vlivům 

(dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních nečistot. Velmi 

dobře chrání proti působení moči zvířat. 

 

Ochrana textilií v dopravním průmyslu  
Moderní textilní povrchy ve veřejné dopravě jsou velmi nákladné, proto jsou údržba a 

hlavně preventivní ochrana velmi důležité a hlavně specifické. Jednoduchá ochrana v 

širokém spektru a přitom cenově dostupná je dnes nutností.  

NANOMASTER TEXTIL je vynikající prostředek jak ochránit textilie a navíc dát 

výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. 

Výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při jejich údržbě a hlavně ve výrazném 

prodloužení životnosti.  

 


