
  

Nanofix
Stofbindende water gebonden primer voor absorberende dekvloeren

Eén component water gebonden primer met nano partikels die optimaal indringen ook in minder 
absorberende dekvloeren. Te gebruiken als stofbinder en om aan de oppervlakte absorberende 
cementgebonden dekvloeren te verstevigen. Sterk aanbevolen bij vloerverwarming. Te gebruiken 
met elk type lijm. 

Technische gegevens bij 20 °C, 60% R.L.

Uiterlijk Bruine vloeistof

Dichtheid 1,03 kg/liter

Te betreden na 1 uur

Parket lijmen na 2 uur

Verdunning Water

Verbruik 5 – 10 m2/liter

Aanbrengingstemperatuur > 10 °C < 35°C 

Houdbaarheid 12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temp 
> 10 °C

VOS <  0,1 g/liter, cat A/h (WG), grenswaarde 50 g/liter  
(2004/42/CE)

Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water

Verpakkingen Kannen van 5l , kannen van 10 l

Primers & 
Ondergronden

Nanofix

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergronden moeten absorberend, schoon en vrij van vetten zijn en alle andere die het 
indringen van het product kunnen tegengaan. 
Breng Nano-Fix aan met de rol of borstel. Breng niet teveel product aan zodat er zich zeker geen 
film vormt, want die zal moeten worden verwijderd. Eens droog (+/- 2 u) kun je beginnen verlijmen. 

Nota’s
Vorstgevoelig
Enkel voor absorberende dekvloeren
Bij weinig poreuze ondergronden kun je Nanofix verdunnen met water (max 50%)
Niet gebruiken op onvoldoende droge ondergronden of indien opstijgend vocht kan verwacht 
worden. 

Veiligheidsvoorschriften
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt 
gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Afval 
Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

Certificaten

De aanbevelingen in deze technische 
fiche zijn louter informatief en kunnen 
niet leiden tot enige 
verantwoordelijkheid van ons gezien 
de omstandigheden tijdens het gebruik 
en de manier van aanbrengen buiten 
onze controle liggen. We raden aan 
altijd te testen of het product geschikt 
is voor het bedoelde gebruik. 

Herz. 02 – 24/03/2020 Dit blad 
annuleert en vervangt de voorgaande 
versies.
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