OCHRANA POVRCHU

BRYOSAN
PROTECT
Hydrofobní ochrana povrchů s vysokou odolností proti
vodě a UV záření. Nanáší se na savé plochy jako jsou
stavební konstrukce, minerální omítky, podlahy, dlažby,
terasy a obklady. Použití BRYOSAN PROTECT nesnižuje
paropropustnost povrchu, chrání proti atmosférickým
vlivům a slunečnímu záření. Poskytuje efektivní vysoce
odolnou a dlouhotrvající ochranu povrchům jejichž
následná údržba je výrazně levnější a snazší. Vytváří
neviditelný film, který materiálům navrací původní vzhled,
zabraňuje stárnutí způsobené UV zářením a současně
nezabraňuje
podkladu
dýchat.
BRYOSAN
PROTECT neobsahuje rozpouštědla, nemění strukturu
povrchu, nevytváří na povrchu krustu a zachovává jeho
prodyšnost. Tím je velmi vhodný na sochařská díla,
sádrové fragmenty, fresky, obklady fasád nebo kamenné
stavby.

POUŽITÍ
BRYOSAN PROTECT zabraňuje vnikání nečistot, růstu organismů a pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu. Je
vhodný k renovaci betonových nebo pálených (neglazovaných) tašek, betonu, terazza, lícových cihel, keramických nebo
betonových obkladových pásků, minerálních omítek a fasád. Aplikace je možná na staré i nové povrchy. Nanáší se jak
na horizontální, tak vertikální plochy. Hydrofobní účinek chrání před dalším poškozováním a znečištěním.

VÝHODY
Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním

Výrazně zpomaluje až zastavuje proces stárnutí

Chrání proti atmosférickým vlivům a UV záření

Umožňuje povrchu dýchat
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BRYOSAN PROTECT
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Povrch zbavte hrubých nečistot (prach, bláto a pod.) ideálně tlakovou vodou. V případě znečištění povrchu od úkapů
oleje z motorových vozidel, očistěte povrch produktem NOVALON 2000 dle návodu a opláchněte čistou vodou.
2. Na očištěný a suchý povrch znečištěný řasou, mechem nebo sinicí naneste přípravek BRYOSAN, zředěný v poměru 1
: 10 s vodou, nízkotlakým postřikovačem v dostatečném množství tak, aby se kapalina dostala až ke kořínkům. Nechejte
působit min. 2 – 3 hodiny. Déšť po 3 hodinách od aplikace nesnižuje účinnost. Odumřelé BIO znečištění odstraňte
z povrchu ideálně vysokotlakým zařízením. Důležité je opětovně nastříkat na již očištěný povrch BRYOSAN a nechat
zaschnout. Opětovnou aplikací produktu zabráníte klíčení výtrusů a opětovnému růstu biologické hmoty.
3.
Čistý povrch lze chránit dlouhodobě proti růstu nežádoucího znečištění aplikací ochranného nástřiku. Na suchý
čistý povrch naneste speciální impregnaci BRYOSAN PROTECT. Množství impregnace nanášejte v dostatečném
množství dle savosti podkladu. Transparentní impregnace dlouhodobě zakonzervuje BRYOSAN v povrchu a vytvoří
prodyšný, vodoodpudivý povrch a současně zpevní betonový povrch proti sprašování a otěru. Film je suchý po 24
hodinách. Neaplikujte v chladu a mrazu (<5°C), větrném počasí a na horkých nebo slunci vystavených površích.
4. Pravidelně obnovujte ochranný film jednou za 1 až 3 roky dle intenzity zatížení.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství

žlutě průhledná kapalina

pH

10,5

Hustota

1040 kg/m3

Hořlavost

není hořlavá látka

Obsah VOC

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml rozprašovač

248 150

10 l kanystr

248 151

25 l kanystr

248 152

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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