
POPIS: 
NANOPLÁŠTĚNKA NA DOMY A CHODNÍKY - Silikon/Silikáty je nano ochrana Parkovišt, 
Střech, Chodníků a Teras. VHODNÁ I NA PLOCHÉ STŘECHY, BALKONY, DLAŽBY, TERASY, 
PARKOVIŠTĚ A PĚŠÍ ZONY. Účinnost 5 let a více. NEJÚČINNĚJŠÍ VARIANTA OCHRANY 
PROTI VODĚ A SOUČASNĚ PROTI MECHŮM, ŘASÁM A PLÍSNÍM. ONPSCHT 223 je na bázi 
ředidla, specialista na silikon, silikáty.
Spotřeba až 12m²/l.

ONPSCHT 223 

je transparentní penetrační zatížitelná ochrana savých povrchů. Díky své malé molekulární 
struktuře vytváří ochranu proti nasákavosti vodou, která je chemicky navázaná k podkladu. 
Chrání ošetřený povrch od UV záření, znečištění a od nadměrné vlhkosti. Propouští vodní 
páru, ale je rezistentní vůči vodě. Díky snížené absorpci vody, snižuje praskání a odlupo-
vání povrchu (při mrazech, tání či výkvětu), čímž se výrazně zvyšuje životnost podkladu. 
Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. ONPSCHT 223 lze použít jak na stěny, tak i na podlahy. 
Doporučuje se na tyto materiály: cihly a hliněné dlaždice, terakota, omítky, kameny (břidlice, 
vápence, žulu, pískovce, mramor, čedič, atd.), beton, glazovaná i neglazovaná keramika, atd. 
ONPSCHT 223 poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak nehorizontální, tak i na verti-
kální povrchy. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snazší. Vytváří neviditelný film, který 
nemění podklad a má tyto účinky: Hydrofobní ochrana. Chrání i proti nečistotám a UV záření.
Zpomaluje proces stárnutí. Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním. Vhodná pro 
aplikace pod 10°C (od +5°C). Aplikovatelný i na vlhké a mokré povrchy. Umožňuje povrchu 
dýchat. Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek. Jednoduchá a snadná 
aplikace.

APLIKACE: 
Zde příklady nízkotlakých přístrojů, které se dají použít 
k  nanesení produktu postřikem (doporučený nejúčin-
nější a nejpohodlnější způsob):
 
Produkt je připraven k přímému použití. 
Produkt neředit! 
Aplikovaný povrch musí být suchý, bezpraš-
ný HLAVNĚ musí být odmaštěný. Odmastěte 
produktem: Čistič domů  a chodníků ONCDCH 
250. Povrch po odmaštěný musí být suchý. 
Při vertikální aplikaci nanášejte ze zdola nahoru. 
ONPSCHT 223 nesmí být použit pod hydrostatic-
kým tlakem. 

Dodává: Oscom Nano s.r.o., Olomoucká 1097/2, 568 02 Svitavy, www.oscomnano.cz, 
e-mail: eshop@oscomnano.cz, tel.: +420 773 623 701

Nanopláštěnka ONPSCHT 223
(na domy a chodníky – povrch Silikon/Silikáty)



Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem – povrch musí být vlhký po několik minut. 
Aplikace postřikem: nízkotlakovým stříkáním a Airless - do nasycení. Nanášejte tak, aby celá 
plocha byla celistvě mokrá, ne však, aby produkt stékal. 
Pokud produktem potřísníte např. okapy, dveře, okna a jiné další plochy neurčené pro jeho 
použití, otřete hadrem do čista v co nejkratším možném čase, nejlépe ihned, a tím zabezpečíte, 
že tento povrch nebude nijak poškozen. Nástroje čistěte produkty Oscom Nano™.
Pokud budeme aplikovat na vlhký a mokrý povrch musíme aplikovat více vrstev pro dokonalé 
propenetrování do materiálu. Suchý povrch vykazuje lepší a delší ochranu. 

Doba vytvrzování vrstvy: 2 h při 20°C/50rh. 
Suchý (z polymerizovaný) film je po 24h při 20°C/50rh.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST sluči-
telnosti s povrchem. 

SKLADOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchých a dobře větratelných místech k tomu urče-
ných. Nevystavujte slunci. Skladovací teplota a přepravní teplota 5°C až 25°C.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 
Nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nejez-
te a nepijte při používání. Nevdechujte páry. Při styku s kůží omyjte postižené místo velkým 
množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít 
mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření. 
Při požití NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte, aby nevdechl zvratky 
(protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí 
poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po 
dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky 
vezměte s sebou. 

Balení 5l a 20l
Cenu se dozvíte u svého distributora
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