
 
 
 
 
 
 
 

Nanoton® HC  
Silnie pogłębiający odcień, niebrudzący się ochronny środek impregnujący do 
wysokojakościowych prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
Produkt 
 
Środek alphalith Nanoton® HC nanosi się na 
wysokojakościowych, przeważnie barwionych albo poddanych 
obróbce powierzchniowej prefabrykowanych elementach 
betonowych, jako pogłębiający odcień barwy i niebrudzący się 
lakier ochronny. alphalith Nanoton® HC nadaje pokrytym nim 
powierzchniom zwiększoną czystość barwy i zależnie od 
nanoszonej ilości, od lekkiego do wyraźnego połysku.  
 
 
Działanie 
 
alphalith Nanoton® HC wnika bardzo dobrze w naczynia 
włoskowate betonu i wytwarza po utwardzeniu przezroczystą 
warstewkę ochronną, która pokrytym nim prefabrykowanym 
elementom betonowym nadaje wyraźnie poprawione własności 
użytkowe: 
• zwiększenie czystości barwy w przypadku barwionych i 

uszlachetnionych powierzchni prefabrykowanych 
elementów betonowych 

• poprawienie trwałości zabarwienia 
• zależnie od własności betonu i naniesionej ilości: wygląd 

od jedwabiście mokrego do wyraźnego połysku 
• minimalizacja zjawiska wykwitów 
• zmniejszenie skłonności do zanieczyszczenia i 

zazielenienia 
• łatwiejsze usuwania osadzającego się brudu i plam. 
 
Zalecana wydajność przy nakładaniu: 
Nanoszenie po stronie mokrej: około 80 - 120 g/m2 
Nanoszenie po stronie suchej: około 50 - 80 g/m2 
 
Wydajność przy nakładaniu należy wyznaczyć poprzez próby 
wstępne i dostosować ją przy tym do nasiąkliwości i stanu 
podłoża, pożądanego działania ochronnego oraz możliwości 
przerobowych zakładu. 
 
Najniższa temperatura stosowania: od +5°C 
Zalecana temperatura stosowania: +10° do +25°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób użycia 
 
Środek alphalith Nanoton® HC należy nanosić wyłącznie na 
wyrobach betonowych o zoptymalizowanej strukturze 
(zoptymalizowanej zwartości struktury, zastosowaniu dodatków 
hydrofobujących, na przykład środka alphalith Duraphob®). Przy 
normalnym obciążeniu przez chodzenie i unikaniu agresywnych 
metod oczyszczania wystarczające jest z reguły jednorazowe, 
nasycone pokrycie. Po zużyciu fabrycznie naniesionej warstwy 
można odnowić ochronę na oczyszczonej i osuszonej 
powierzchni. Wykładziny powierzchni chronione środkiem 
alphalith Nanoton® HC winny zapewniać o każdej porze 
wystarczające odprowadzenie wody, bez piętrzenia wilgoci. 
alphalith Nanoton® HC można nanosić zarówno po „stronie 
świeżej“ bezpośrednio po wyprodukowaniu, jak i po 
stwardnieniu betonu. 
Nanoszenie środka alphalith Nanoton® HC powinno odbywać 
się możliwie równomiernie, najlepiej za pomocą 
automatycznego urządzenia natryskowego. Urządzenie 
natryskowe winno zapewniać równomierne natryskiwanie 
środka alphalith Nanoton® HC, a równocześnie wydzielać 
możliwie mało rozpyłowych mgieł do otoczenia. Aby uniknąć 
tworzenia aerozoli lub cząstek dostających się do układu 
oddechowego, zalecamy zastosowanie niskociśnieniowego 
systemu rozpyłowego o ciśnieniu roboczym wynoszącym 4 do 6 
bar. W przypadku dłuższych przerw roboczych albo przestojów 
należy wszystkie stykające się z wyrobem części gruntownie 
spłukać wodą. Przedmioty, które nie powinny stykać się ze 
środkiem alphalith Nanoton® HC, należy przedtem starannie 
nakryć. Polakierowaną powierzchnię można obciążyć dopiero po 
wystarczającym utwardzeniu. 
 
Składowanie 
 
Środek alphalith Nanoton® HC należy składować dobrze 
zamknięty i zabezpieczony przed mrozem w temperaturach od 
+3°C do max. +40°C. Minimalna trwałość w zamkniętym 
opakowaniu oryginalnym i przy odpowiednim składowaniu 
wynosi sześć miesięcy. 
 
Należy uwzględnić dane aktualnej karty charakterystyki. 

Powyższe dane odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy z laboratorium i praktyki i sporządzone są według najlepszej wiedzy. Nie można wnioskować z nich 
zobowiązań, w szczególności dane techniczne nie stanowią żadnego zapewnienia właściwości. Przed użyciem użytkownik winien sam wykonać badanie przydatności 
wyrobu do przewidzianych metod i celów, na przykład poprzez nałożenie środka na powierzchniach próbnych. Z powodu mnogości niekontrolowanych przez wytwórcę 
wpływów przy lakierowaniu i późniejszym obciążaniu, wytwórca ręczy wyłącznie za jednorodność samego wyrobu, jednak nie za trwałość i stabilność powleczonych 
nim przedmiotów. Z chwilą ukazania się niniejszej karty danych tracą ważność wszystkie wcześniejsze jej wersje. 


