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DAKAFWERKING

C203 TECHCOLOR NANO
Coating voor daken (kunststofl eien) op nano technologie

Beschrijving

• TECHCOLOR NANO is een verf voor daken van kunstleien, op basis 

van de nieuwe technologie met nanometrisch zelfvernettend 

acryl met fotokatalytische pigmenten;

• TECHCOLOR NANO is klaar voor gebruik en bestemd voor de 

renovatie, de bescherming en het kleuren van daken met kunst-

leien, elementen van vezelcement, asbestcement…;

• TECHCOLOR NANO is leverbaar in 7 tinten, het bevat geen solven-

ten, het is niet ontvlambaar en niet toxisch; 

• TECHCOLOR NANO vernieuwt uw dak, het vertraagt sterk de 

vorming van nieuw mos en het verlengt de levensduur van het 

dak.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen

Zelfvernettend:

Het copolymeer is zelfvernettend, wat betekent dat het zelf zijn 

molecuulmassa verhoogt van zodra het is aangebracht op de drager. 

Dit vermindert de mos aangroei en vervuiling van het dak.

Nanometertechnologie:

De nanometertechnologie wordt gekenmerkt door de afmetingen 

van de deeltjes van het copolymeer. Een nanometer stemt over-

een met 10-9 meter; bij klassieke producten is de deeltjesgrootte 

10-6  meter. Dit betekent dat de grootte van onze deeltjes 1000x 

kleiner is dan die van de klassieke producten en dat ons product die-

per doordringt in de ondergrond, wat zich uit door een betere hecht-

kracht van onze verf TECHCOLOR NANO.

Fotokatalytische werking:

Het fotokatalytische principe berust op een reinigende werking in 

aanwezigheid van NOx, stikstofhoudende verbindingen die de atmo-

sfeer alsmaar sterker vervuilen ten gevolge van de exponentiële 

groei van het autoverkeer.

Parallel met de zuiverende werking zorgt fotokatalyse ook voor een 

reinigend eff ect door het afbreken van organische verbindingen en 

door wijziging van de oppervlaktespanning.

Eigenschappen 

• Zeer goede hechtkracht;

• Onontvlambaar en niet toxisch;

  KUNSTLEIEN

 GEKLEURDE COATING

L13 - Sienarood

L46 - Nachtroze

L20 - Dakpanrood

L48 - Zwart

L24 - Donkerrood L43 - Donkerbruin L47 - Leigrijs
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• Weinig geurend;

• Vereist geen hechtlaag (primer);

• Op waterbasis.

Toepassing 

Voorbereiding van de ondergrond 

• Ondergronden die bedekt zijn met mos, korstmossen en algen 

moeten eerst geborsteld en/of gereinigd worden onder hoge druk; 

• De ondergrond voorbereiden door een schimmeldodend en 

algendodend product van het type TECHNICIDE + (toelatings-

nummer 1904 B) aan te brengen, 24 uur vóór het aanbrengen 

van TECHCOLOR NANO.

Bereiding van het product

TECHCOLOR NANO wordt geleverd in emmers van 15 kg, en het is 

klaar voor gebruik;

Het product vóór gebruik homogeniseren met een menger.

Aanbrengen

• Aanbrengen met een kwast of door verstuiven met een airless-

pistool op zuivere, droge, goed samenhangende materialen.

–  Met een airless-pistool, verdunnen met 10% water en aan-

brengen in 2 gekruiste lagen, „nat-in-nat”.

–  Met de kwast, 2 lagen aanbrengen met een tussentijd van 

minstens 4 uur.

• Het aanbrengen met een verfpistool moet vermeden worden bij 

winderig weer;

• Rendement: ± 200 g/m²;

• Minimumtemperatuur voor het aanbrengen: 5°C (niet aanbren-

gen in de volle zon);

• Maximaal vochtgehalte van de ondergrond: 5%;

• Maximale relatieve luchtvochtigheid: 75%.

Kleuren

• Sienarood, Dakpanrood, Donkerrood, Donkerbruin, Nachtroze, Zwart, 
Leigrijs.

Voorzorgsmaatregelen

• TECHCOLOR NANO niet aanbrengen op ondergronden die pas 

werden schoongemaakt met water of pas werden behandeld 

met TECHNICIDE + of na een regenbui;

• Periodiek onderhoud (verstuiving van TECHNICIDE +) zoals voor 

nieuwe daken wordt aangeraden, zelfs na het aanbrengen van 

TECHCOLOR NANO;

• Bescherming van de dakaccessoires (dakgoten, dakramen…) is 

aanbevolen;

• TECHCOLOR NANO is een fi lmvormend systeem dat de „natuur-

lijke ademhaling” van het dak vermindert;

• Vóór het aanbrengen van TECHCOLOR NANO moet het vochtge-

halte van de ondergrond gemeten worden (hygrometer SM T650).

Technische kenmerken

• Dichtheid: 1,2;

• Viscositeit bij à 20°C (6 TPM): 30000 m.Pa.s;

• Thixotropie-index: ± 4;

• Vlampunt: bevat geen solvent;

• Actieve bestanddelen: 65% ± 1;

• Stofdroog (bij 20°C): 1 uur;

• Overschilderbaar: 4 uur

• Verdunningsmiddel: water

• Schoonmaakproduct na opdrogen: TECHNICLEAN XL.

Verpakking en opslag

Emmer van 15 kg

Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) 

is voor professionelen op aanvraag 

beschikbaar, op de internetsite 

www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

15 kg
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