
Toepassingen
Beton 
Steen 
Natuursteen 
Baksteen 
Terracotta

NanoEnzo Beton Coating is op water gebaseerde (meth) acrylisch fluorhoudende polymeer gebaseerd 
op slechts C6 gefluoreerde ketens die een duurzame en transparante oppervlakte behandeling verschaffen 
aan bouwmaterialen zoals natuursteen, terracotta, beton, baksteen. 
Beton Coating verandert niet het oorspronkelijke uiterlijk van de steensoort.

Voordelen

Technische informatie

• Verandert het oorspronkelijke uiterlijk van het 
oppervlak niet 

• Water gebaseerd.
• Water-, olie- en vuilafstotend
• Eenvoudig te reinigen.
• Water gebaseerd.
• Onder LOD voor PFOA (PFOA vrij*)
• Zuinig in gebruik
 

*Waar de term “PFOA vrij” betekent dat de  
inhoud van PFOA minder dan detectielimiet 
(20ppb) is.

NanoEnzo Beton Coating verzegelt in 1 
behandeling. Hybride Coating wordt 
gebruikt voor het coaten van licht absorberende 
ondergronden zoals steen, baksteen, beton, hout 
etc. Het beschermt uitstekend de ondergrond 
tegen water en vochtinvloeden.

Productomschrijving

Algemeen
Alle gegevens beantwoorden aan het 
huidige niveau van de techniek. Gezien de 
veelheid aan koper/verbruiker verplicht onze 
grondstoffen op eigen verantwoording op de 
geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel 
onder de objectcondities vakkundig te testen. 
Voor de overige gelden onze algemene 
verkoopvoorwaarden. Met het verschijnen van 
Nieuwe productinformatie komt de oude versie te 
vervallen.
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Beton
Coating

Kleur:

Soortelijk gewicht:

Ionische natuur:

Geur:

Verbruik:

Verwerkings-
tempratuur:

Droogtijd:

pH:

Lichtgeel

ca. 1 g/cm³

Kationisch

Karakteristiek

Afhankeliijk van de porositeit   
van de ondergrond

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

4-12 uur afhankelijk van 
omgevingstempratuur en lucht 
vochtigheid

6.0 – 7.0

NCN.BT



In originele ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar, 
indien donker en vorstvrij opgeslagen tussen 4°C 
en 45°C. Vermijd bevriezen. Als bevroren laat het 
opwarmen tot kamertempratuur. 

Het product moet worden geroerd voor gebruik, 
omdat bezinksel kan optreden. 

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 Steen & Beton Coating is 
gebruiksklaar. Schudden voor gebruik. 
Aanbrengen als impregneer door doodrenging 
en met roller of kwast of airless spray in één 
of twee lagen van 100-300g / m2 van de 
oplossing afhankelijk van de porositeit van het 
te behandelen oppervlak. Als het geformuleerd 
wordt met andere producten behoudt pH<7; 
compatibel met kationische en niet-ionische 
systemen. 

Bij zeer poreuze ondergronden tenminste twee-
drie lagen aanbrengen.   
 
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.  
 
Wij adviseren een proefstuk aan te brengen om 
de juiste dosering vast te stellen. 

Maak spuitinstallatie schoon met water.

Opslag en houdbaarheid
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Veiligheidsvoorschriften
Bevat geen giftige stoffen en is uitsluitend 
gebaseerd op C6 gefluoreerde ketens die geen 
PFOA genereren. 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.


