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TECHNICKÝ LIST -  HPC 42 NU-CRYL WRS EXTRA 

VÝROBCE:  

Hydron Protective Coating Ltd., Unit 7 Phoenix Road, Wednesfield, 

Wolverhampton WV11 3PX, United Kingdom  

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR:  

CORRO BOHEMIA s.r.o. 

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Mobil CZ: +420 721 137 579; +420 723 490 043 

Mobil SK: +421 918 214 696; +421 905 100 099 

corro@corro.cz 

www.corro.cz 

POPIS: 

Nu-Cryl WRS Extra je jedinečný akrylový olej a vodu odpuzují-

cí nátěr. 

 

VÝHODY: 

Díky svým vynikajícím vodu odpuzujícím vlastnostem, omezu-

je pronikání oleje a vody, chrání před poškozením mrazem a 

organickým růstem. Je odolný proti skvrnám a nečistotám. 

Nepřilnavý a umožňuje snadné odstranění žvýkaček. Odpoví-

dá BS 6477: 1992. Nemá vliv na původní barvu podkladu. Je 

vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Pro-

pustný pro vodní páry. Nemá lesklý vzhled. Bez změny vlast-

ností po opakovaném zmrazení / rozmrazení. Jedna aplikace 

sníží náklady na pracovní sílu. 

 

POUŽITÍ: 

Pro použití na hutné, pevné podklady s nízkou pórovitostí 

jako je leštěný beton & beton zesílený sklenými vlákny a zdi-

vo, mramor a teraco. Kompatibilní s betonovými povrchy 

ošetřených silanem. Umožňuje po uplynutí 72 hodin přetřít 

povrchy ošetřené silanem. 

 

BARVA: 

Čirý, transparentní 

 

VYDATNOST/SPOTŘEBA: 

Průměrná míra pokrytí:  

Žula:  15 m2 / litr 

Mramor: 13 m2 / litr 

Teraco/Terrazzo: 8 m2 / litr 

Lícová cihla: 8 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 


