
NowoDry SB on liuotinpohjainen silaania, siloksaania ja pinta-aktiivisia aineita sisältävä väritön kylläste, joka soveltuu erityisesti uusien ja vanhojen 
luonnonkivimateriaalien ja tiiviiden mineraalipintojen kuten betonin kattotiilien sekä seinärakenteiden käsittelyyn ja suojaamiseen. NowoDry SB:n 
viimeisimpään teknologiaan perustuva koostumus varmistaa, että vaikuttavat silaani- ja siloksaaniyhdisteet tunkeutuvat syvälle pinnan huokosiin 
muodostaen kestävän ja kemiallisen sidoksen käsiteltävään pintaan. Käyttöohjeen mukaisella käsittelyprosessilla NowoDry SB estää tehokkaasti 
kosteuden ja veden tunkeutumisen käsiteltyyn pintaan parantaen sen hydrofobisia ominaisuuksia.  Käsittely hidastaa kasvuston uusiutumista, suojaa 
käsiteltävää pintaa mekaaniselta säärasitukselta kuten pakkasrapautumiselta ja viistosateelta sekä pidentää kiinteistön pintamateriaalien huoltoväliä 
sekä käyttöikää.  

Väri:    Väritön levittämisen jälkeen 
Kuivumisaika:   n. 1 tunti 20 asteessa (suhteellinen kosteus 60 %). Sateen ja kävelyn kestävä 6 tunnin kuluttua käsittelystä,  
	 	 	 liikennöinti	aikaisintaan	24	tunnin	kuluttua.	Täysin	kovettunut	3−4	päivän	kuluttua	20	asteessa.	
Riittoisuus:   1 litra 3–5 neliömetrille. 
Käyttöohjeet:   Kuivat kiviainespinnat (sementti ja betoni), kattotiilet sekä seinätiilet 
Levitys:    Pensselillä, pitkänukkaisella telalla tai matalapaineruiskulla 
Ohennus:   Valmis käytettäväksi ohentamattomana 
Puhdistus:   Työvälineet puhdistetaan huolellisesti tärpätillä
Pakkaus:    25 l. 
Säilytys:    Kuivassa, suojassa pakkaselta sekä suoralta auringonvalolta. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta 
MAL-koodi (93):   00-1
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TEKNISET TIEDOT: 

TUOTTEEN KUVAUS:

KÄYTTÖOHJEET:

TÄRKEIMPIÄ OMINAISUUKSIA:

SUOSITUS:

NowoDry SB levitys onnistuu suoraan uusille ja alle vuoden vanhoille puhtaille pinnoille. Vanhemmat sekä likaantuneet pinnat on puhdistettava 
huolellisesti, joko harja- tai korkeapainepesulla. Pinnat, joissa on sammalta tai muuta kasvustoa, on käsiteltävä NowoClean puhdistusaineella erillisen 
ohjeen mukaan. Käsittely voidaan tehdä puhdistetulle pinnalle kun pinta on täysin kuiva ja pesusta on kulunut vähintään 1vrk. NowoDry SB:n levitys 
tapahtuu telalla, leveällä pensselillä tai matalapaineruiskulla (paine max. 5 bar). Tuotteen riittoisuus on keskimäärin 3-6 neliömetriä/litra riippuen 
mm. alustan huokoisuudesta ja imukyvystä. Käsittely tehdään kertaalleen, mutta tarpeen vaatiessa uusintakäsittely voidaan suorittaa tunnin sisällä 
ensimmäisestä levityskerrasta. NowoDry SB toimitetaan käyttövalmiina ja tuotetta ei ohenneta. 

• Estää veden, kosteuden ja epäpuhtauksien imeytymistä käsiteltyyn pintaan sekä rakenteisiin 
• Hidastaa sammalen, levän ja homesienen kasvua ja uusiutumista 
• Soveltuu erityisesti tiiviille mineraali- ja luonnonkivipinnoille
• Säilyttää pinnan hengittävyyden ja antaa itsepuhdistavia ominaisuuksia 
• Hidastaa pintojen vanhenemista ja säärasituksen vaikutusta
• Vähentää pakkausrapautumaa ja estää kalkkihärmän muodostumista
• Kiinnittyy kemiallisesti ja säilyttää ominaisuudet 10-15 vuotta

Testaa tuotetta pienellä koe-alueella varmistaaksesi, että tuote sopii käsiteltävälle pinnalle. Huomioi, että tuotetta ei saa levittää minkäänlaiselle 
lasille eikä ikkunoihin (ikkunapinta voi samentua). Huolehdi ikkunapintojen suojaamisesta ja mahdolliset roiskeet tulee pyyhkiä välittömästi tärpätillä 
kostutetulla liinalla.  
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Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa 
ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 03.04.2018.


