
NanoEnzo Textiel Coating is speciaal ontwikkeld voor het coaten van alle soorten textiel, behalve wol en 
zijde.

Voordelen

Technische informatie

• Water-, vuil-, olieafstotend voor lange periode
• Bestand tegen herhaalde vervuilingen
• Eenvoudig te reinigen, vervuilingen van 

koffie, rode wijn etc. zijn eenvoudig weg te 
spoelen met water

• Textiel blijft ademend en behoudt structuur en 
zachtheid

• Geurloos na drogingsproces

NanoEnzo Textiel Coating is een breed 
inzetbare coating op alcoholbasis die aan 
de binnenzijde van de poriën een duurzame en 
ultradunne beschermende nano-laag vormt. 
De onderlagen blijven ook na de behandeling 
nog steeds ademend. Afhankelijk van de 
omstandigheden is de bescherming tegen 
vervuiling tenminste 40 wasbeurten.

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 objectcondi-
ties 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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Coating

Kleur:

Soortelijk gewicht:

Geur:

Verbruik:

Verwerkings-
tempratuur:

Oppervlakte-  
temperatuur :

Droogtijd:

Verpakking:

Transparant

ca. 1 g/cm³

Alocohol 

Afhankelijk van de
applicatietoepassing 50
tot 150 ml per m²

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

tussen 5°C - 25°C

48 - 72 uur afhankelijk van 
omgevingstempratuur en lucht 
vochtigheid

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

NCN.KS



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

Het textiel goed schoon en vetvrij maken. 
Water en een vochtige doek is hiervoor 
voldoende. Wanneer er uitgedroogd vuil 
aanwezig is, kan deze worden verwijderd met 
een zachte borstel. Vervolgens dient de textiel 
goed gedroogd te worden. 
Na het drogingsproces kan de coating worden 
aangebracht

Verwerking

NanoEnzo Textiel Coating is gebruiksklaar. 
Als applicatietechniek wordt sproeien (nevelen) 
aanbevolen. Bij handmatig sproeien dient de 
ondergrond voldoende ingezet te worden, maar 
niet te nat worden gemaakt. Afhankelijk van de 
soort textiel dient bovenstaande behandeling 
eventueel herhaald te worden. Niet verwerken in 
direct zonlicht, bij sterke wind of regen. 

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

Maak spuitinstallatie schoon met water.

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.


