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POPIS: 

Nu-Cryl AG je unikátní, čirý, hydrofobní impregnační nátěr. 

 

VÝHODY: 

Nu-Cryl AG nebude výrazně měnit vzhled podkladu. Má vyni-

kající odolnost proti skvrnám, odpuzuje vodu, špínu, znečiště-

ní, a to i graffiti, které může být odstraněno z ošetřeného 

povrchu. Tento systém umožňuje dlouhou ochranu proti 

graffiti a ochranu životního prostředí. Má vynikající odolnost 

proti povětrnostním vlivům, degradaci UV záření a po odstra-

nění graffiti není nutná opakovaná aplikace. Testováno BS 

476 části 6.a 7. Splňuje požadavky Třídy 0 na současné Sta-

vební předpisy. Testováno podle BS 6853 Určení váženého 

součtu toxických výparů a metod pro měření hustoty kouře. 

 

POUŽITÍ: 

Pro použití na porézní podklady jako jsou cihly, beton, přírod-

ní kámen, kámen po rekonstrukci, tvárnice a dřevo. Kompati-

bilní s betonovými povrchy ošetřených silanem. Umožňuje po 

uplynutí 72 hodin přetřít povrchy ošetřené silanem. 

 

BARVA: 

Čirý, transparentní 

 

VYDATNOST/SPOTŘEBA: 

Průměrná míra pokrytí:  

Pískovec:  5 m2 / litr 

Lícové cihly:   5 m2 / litr 

Beton:    5 m2 / litr 

Betonové tvárnice:  3 m2 / litr 

Zrekonstruovaný kámen: 3 m2 / litr  

BALENÍ: 

Dodává se v balení 5, 25, 200, 1000 litrů. 

 

PŘÍPRAVA: 

Zajistěte, aby povrchy, které mají být impregnovány byly čis-

té, bez kontaminace a suché. Oblasti postižené organickým 

růstem ošetřete pomocí produktu SS1 Sterilizační roztok. 

 

APLIKACE:                                                                                     

Aplikace nízkotlakým postřikem nebo štětcem / válečkem. 

Dbejte, aby nátěr nestékal. Aplikace na svislých plochách by 

měla být do úplného nasycení, se začátkem dole a aplikovat 

směrem nahoru. Obvykle se vyžaduje jedna aplikace, nicmé-

ně, na porézní podklady, může být vyžadována další aplikace. 

Naneste druhou vrstvu stejným způsobem ihned po první 

aplikaci, dávejte pozor, aby první vrstva nátěru nebyla suchá. 

Nezpracovávat při teplotách pod 5°C. Před použitím dobře 

protřepejte nádobu. 

 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 

Nářadí ihned po použití umyjte v čisté vodě. 

 

SKLADOVÁNÍ: 

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů 

tepla. Chránit před mrazem. 

 

DOBA SKLADOVÁNÍ – TRVANLIVOST: 

12 měsíců (v původním uzavřeném obalu). 

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 

Viz Bezpečnostní list. 


