
NanoEnzo VRBA voorkomt de groei van een breed scala aan virussen, bacteriën, schimmels, meeldauw, 
algen en gisten. 

Voordelen

Technische informatie
NanoEnzo VRBA voorkomt de groei van een 
breed scala aan virussen, 
bacteriën, schimmels, meeldauw, algen en 
gisten. In tegenstelling tot ontsmettingsmiddelen 
die slechts één keer effectief zijn in het doden 
van bacteriën op het moment van aanbrengen, 
werkt onze VRBA door continu bacteriën en  
ziektekiemen te vernietigen die zich op het 
oppervlak afzetten. De nanocoating heeft een 
“kill rate” van 99,9%, waardoor het een van de 
meest effectieve beschermende coatings is die 
er zijn.

• Ademend
• Fluor vrij
• Eenvoudig aan te brengen
• Uitstekende hechting op het oppervlak
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten
• Zuinig. Hoge dekkingsgraad, ongeveer 60-90 

ml per vierkante meter
• Hardt uit bij kamertemperatuur
• Onzichtbaar
• Elimineert de noodzaak van voortdurende 

desinfectie van oppervlakken

Productomschrijving
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Anti-Virale en 
Anti-Bacteriële Coating

Kleur:

Soortelijk gewicht:

Geur:

Verbruik:

Verwerkings-
tempratuur:

Oppervlakte-  
temperatuur :

Droogtijd:

Verpakking:

Transparant/geel

ca. 1 g/cm³

Alcohol 

Afhankelijk van de
applicatietoepassing 60
tot 90 ml per m²

Minimum 5°C en bij 
voorkeur 10°C tot 30°C

Tussen 5°C - 45°C

4 - 12 uur afhankelijk van 
omgevingstempratuur en lucht 
vochtigheid. Volledige uithard-
ing na 1-5 dagen

Fles 250 ml, 1 liter en jerrycans 
van 5 liter en 10 liter

NCN.VRBA

Algemeen
Gezien de vele mogelijke combinaties tussen 
coatings en te behandelen materialen wordt het van 
de koper/ verbruiker vereist (op eigen 
verantwoording) vakkundig te testen op geschiktheid 
van de coating in combinatie met het te behandelen 
materiaal/ object en de omgevingscondities.

• Kleding
• Lederwaren
• Textiel en geweven stoffen (bijv. nylon, 

katoen, polyester, enz.)
• Metaal
• Keramiek
• Glas
• Plastic
• Thermohardend/thermoplastisch
• Geverfde oppervlakken

Toepassing Oppervlakken



In originele ongeopende verpakking 9 maanden 
houdbaar, indien donker en vorstvrij opgeslagen 
tussen 5°C en 25°C. na openen zo snel mogelijk 
verwerken. Om besmetting met bacteriën en 
schimmelsporen uit de omgevingslucht te voorkomen, 
dienen de containers alleen worden geopend om 
de gewenste hoeveelheid product te verwijderen en 
vervolgens meteen weer gesloten worden. 

Instructies

Voorbehandeling ondergrond

De te behandelen ondergrond reinigen zodat  
de oppervlakte vet, siliconen en stofvrij is, om 
de hechting te optimaliseren. Het oppervlak   
moet goed droog zijn voordat kan worden
begonnen met het aanbrengen van de coating.

Verwerking

NanoEnzo Kunstof Coating is gebruiksklaar. 
Schudden voor gebruik. Aanbrengen door 
doodrenging en met boxroller of kwast of 
spuitinstallatie. De toepassing is eenvoudig en 
roller en kwaststrepen vrijwel onzichtbaar. Het is 
van belang alle onderdelen die niet behandeld 
moeten worden zorgvuldig af te plakken. Niet 
verwerken in direct zonlicht, bij vorst of regen of 
sterke wind. 
 
LAGE POROSITEIT OPPERVLAKKEN
Gebruik 1-2 lagen maar vermijd drupvorming en 
lopen van de coating. Pas de tweede coating 
nat-in-nat toe, maar niet meer dan 10-20 minuten 
ertussen.

OPPERVLAKKEN MET HOGE POROSITEIT
Gebruik 2-3 lagen maar vermijd drupvorming en 
lopen van de coating. Pas de tweede en derde 
coating nat-in-nat toe, maar niet meer dan 10-20 
minuten ertussen.
ondergronden en objectcondities blijft de Niet 
toepassen als de tempratuur onder 10ºC is 
vochtigheid boven 85% is.

Opslag en houdbaarheid
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Veiligheidsvoorschriften
Bevat geen giftige stoffen. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. 
Niet drinken, eten of roken tijdens gebruik.

Advies: Tref goede voorzorgsmaatregelen tijdens 
applicatie, zoals het dragen van een mondkapje, 
handschoenen, veiligheidsbril, indien omschreven 
in het veiligheidsinformatieblad.

Het is aan te raden een proefzetting uit te voeren 
voor applicatie teneinde het verbruik, om de 
werking en het esthetisch resultaat goed vast te 
kunnen stellen. 

Maak spuitinstallatie schoon met water.

Soort organisme  Effectiviteit % 
E coli    99,99 
Algen    99,99 
Influenza A (H1N1)  99,99 
Coronavirus (COVID-19) 90 (na 30 dagen)

Effectiviteit


