Prebona DuraCleanTM
Produs cu proprietăți multiple: autocurățare, protecție, sigilare,
rezistență la depunerea murdăriei pentru perioade îndelungate
Prebona DuraCleanTM este un produs nou, pe bază de apă, care îmbunătățește
considerabil proprietățile materialului pe care este aplicat.
Porrnind de la modificarea suprafaței particulei de dioxid de siliciu, pentru a crește puterea
mecanică a structurii sale, după ce apa se evaporă, si mergând până la stabilizarea
dispersiei particulelor de SiO2, prin adăugarea unei mici cantități de substanță alcalină,
tehnologia Prebona, pe bază de ioni de argint (Ag), oferă suprafeței pe care este aplicată
o încărcare negativă permanentă, care conferă materialului proprietăți multiple.
Avantajele imediate ale aplicării produsului sunt:

păstreaza suprafețele curate o perioadă îndelungată de timp (de ordinul anilor);

sigilează suprafața și conferă protecție împotriva depunerii murdăriei;

reduce substanțial costurile de întrețienere.

Proprietăți și sfaturi de utilizare:
 Produsul se poate aplica pe suprafețe de: beton, cărămidă, mortar, țiglă metalică și
țiglă ceramică, pavaje, piatră, asfalt, lemn și plastic;
 Oferă o protecție de durată împotriva depunerii murdăriei;
 Suprafețele pe care se aplică devin ușor de curățat;
 Se poate aplica atât la interior cât și pe exterior;
 Acoperă porii și crăpăturile pentru a respinge depunerea murdăriei;
 Suprafețele tratate se usucă repede (maxim 24 ore);
 Sigilează suprafața dar o lasă să respire;
 Ușor de aplicat cu: peria, roller-ul sau prin pulverizare;
 Este un produs favorabil mediului pentru ca diminuează cantitatea de produse
chimice utilizate;
 Se poate aplica atât pe suprafețe noi cât și pe suprafețe vechi, după ce acestea au
fost bine curățate;
 Produsul este comercializat în recipiente negre, de plastic, de 10 L.
Atenție!
 Citiți întotdeauna cu atenție Fișa cu date de securitate (MSDS) înainte de utilizare;
 Testați pe o suprafață mică înainte de aplicarea pe suprafețele vopsite (culoarea se
poate deschide, datorită culorii Ag);
 A nu se aplica pe suprafețe metalice nevopsite;
 Pulverizatorul nu trebuie să conțină elemente de metal.
Rezultate obținute ca urmare a aplicării produsului Prebona DuraCleanTM
Două țigle metalice tratate cu
Prebona DuraCleanTM în urmă cu
doi ani (în sudul Suediei).

Perete de beton în Lund, Suedia,
curățat în urmă cu trei ani.

Curățat și tratat cu
Prebona DuraCleanTM

Curățat și netratat

Pentru informați suplimentare accesati site-ul www.prebona.com sau apelați numerele de
telefon: 0726 385 227 / 0745 862 536.

