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professional surface protection

Voordelen

Onzichtbare bescherming
en preventief onderhoud
voor hout, steen, beton en
minerale oppervlakken.

Bouwfysische voordelen:
Beschermt tegen water, vloeistoffen. pollutie, olie, vet...
Bestond tegen UV straling en grote temperatuurschommelingen.
Voorkomt aanhechting van schimmels, algen en mossen.
Sterk waterafstotend - verhindert aanhechting van vuil.
Dompdoorlotend.

Economische voordelen:
Snel en eenvoudig toe te possen.
Minder schoonmaken - minder reinigingsproducten nodig.
Verhoogde duurzaamheid - langere levensduur van het materiaal.
Langdurig zelfreinigend effect.

Wood Cleaner
Wood-S
Stone-W

Esthetische voordelen:
Onzichtbaar - niet glanzend - behoudt het natuurlijke aspect.
Aanzienlijke verlenging van het mooie uitzicht van het materiaal.
Geen vet of not effect, niet kleverig.
Minder groei van micro-organismen.

Raadpleeg de productbladen en toepassingstabel: www.nonodry.be
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• water-- en vuilafstotend
• dampdoorlatend
• onzichtbaar
• vereenvoudigt het schoonmaken
• langdurige bescherming
• weerstaat UV
• verhindert aanhechting
van mossen, algen en schimmels

www.nanodry.be
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Wood
Cleaner

Wood-S

Stone-W

Universele houtreiniger.
Reinigt grondig - verwijdert schimmels en algen.
Herstelt het oorspronkelijk uitzicht van het hout.

Water- en olieafstotend impregneermiddel
voor onbehandeld hout, composiethout en
thermowood.

Water- en olieafstotend impregneermiddel voor
steen, gebakken aarde, natuursteen, beton en
minerale oppervlakken.

NANODRY Wood Cleaner is een woteroplosboor reinigingsproduct
voor onbehandeld hout.

NANODRY Wood-S is een onzichtbaar water- ,vet-. vuil- en olie
afstotend onderhouds- en beschermingsproduct voor hout. Door
toepassing van nieuwe technologie met nanometer-partikels is het
in stoot het hout te beschermen zonder het uitzicht te wijzigen.
Bovendien kon het hout op natuurlijke wijze vergrijzen.

NANODRY Stone is speciaal ontwikkeld voor het water-. vet-, vull
en olieofstotend maken van minerale ondergronden.
De bescherming met NANODRY Stone is onzichtbaar, slijtvast en
dompdoorlotend.
Reiniging en onderhoud van hel materiaal worden eenvoudiger.
NANODRY Stone bemoeilijkt de aanhechting van mossen en algen.

NANODRY Wood Cleaner reinigt grondig verweerd hout en verwijdert
schimmels en algen•. Het verwijdert grondig de bevuiling en herstelt
het oorspronkelijk uiterlijk van het hout.
NANODRY Wood Cleaner wordt gebruikt als voorbereiding voor de
oppervlaktebehandeling van het hout met NANODRY Wood-S of
Wood-W.
NANODRY Wood Cleaner is eenvoudig, snel en efficiënt in gebruik.
In tegenstelling tot reiniging met een hogedrukreiniger loot
NANODRY Wood Cleaner geen strepen no en worden de houtvezels
niet beschadigd.
Het resultaat is een zuiver en egaal houtoppervlak dat perfect
beschermd kon worden met NANODRY Wood.

NANODRY Wood-S vormt een duurzame, beschermende coating.
Vuil dringt niet meer in de ondergrond en reinigen wordt
eenvoudiger. NANODRY Wood bemoeilijkt de aanhechting van
mossen. dgen en schimmels. Houten buitenvloeren worden niet
meer gevoor1i;k glad!
NANODRY Wood-S beschermt onbehandeld hout zoals tuinhout,
terrassen. vlonders. gevelbekledingen, tuinmeubilair, afsluitingen,
poorten...

NANODRY Wood-S

NANODRY Wood Cleaner bevat geen oxaalzuur of chloriden en
is niet schadelijk voor planten.

Geschikt voor alle houtsoorten, Thermowood® en composiethoul.
Aanbevolen voor oliehoudende houtsoorten.
Ideaal voor nieuw onbehandeld hout: zet de houtvezel niet open.

{'bij sterke algen-of mosaangroei hef hout vooraf met een hypochloriefvrije mos- en
schin?melvetgdelger behandelen • geb<vik geen bleekwater)

Wood-S wordt best om de 2 jaar aangebracht om een goed
resultaat te bekomen en het onderhoud tot een minimum te
beperken.
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NANOORY Stone-W
Geschikt voor poreuze minerale materialen zoals kalksteen.
witsteen. zandsteen, gevelsteen. terracotta, minerale pleisters,
dakpannen, leien, tegelpannen, tegelvoegen, enz...
NANODRY Stone-W is geschikt voor het hydrofoberen van gevels:
maakt water- en vuilafstotend, geeft geen sluier en verhindert
groenoanslag. Bovendien is het afschermen van natuursteen,
glas en buitenschrijnwerk niet nodig!
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