S IER R A G O NZÁLEZ, AR MANDO J O S E
T ÉC NIC O INV ES T IG ADO R , LIC ENC IADO EN Q U ÍMIC A P O LA U NIV ER S IDADE DE
O V IEDO .

Armando Sierra actualmente é Xefe de Produto en TECNAN, onde desde o 2012 encargouse
de definir, deseñar e optimizar tratamentos superficiais para materiais construtivos baseados
en nanopartículas. Experto e con amplos coñecementos en pedra natural, patrimonio
histórico e restauración, actúa como asesor técnico e formador de comerciais e aplicadores.
Responsable do equipo de prescrición de TECNAN, é o encargado das tarefas de difusión de
anotecnoloxías en contornas profesionais. En paralelo e desde o 2010, desenvolve funcións de
Técnico de Mercado e Investigador para o Centro Tecnolóxico Lurederra definindo as
características técnicas, requisitos e esixencias dun produto dentro de Proxectos de I+D, e
implementalo xunto con profesionais de cada sector. Formou parte dos equipos de traballo en
diversos proxectos Nacionais e Europeos ( NANOCATHEDRAL, RECYVAL-NANO, EFILINE,
PATRIMONART, NEXT-XENE- CAT, entre outros).
Dentro dos seus labores como Técnico Superior en Prevención de Riscos laborais actúa como
asesor en contornas de Seguridade en Nanotecnoloxías en institucións profesionais e
científicas. Foi (2002-2009) Xefe de Produción de liñas de ferramentas diamantadas na
empresa HEDISA S.A.U., responsable de análise e deseño pulvimetalurgico de materiais
compostos para o Grupo HEDISA.

AR MANDO B ES ADA Q U INT ANA, J O S E ANT O NIO
P ER IT O MER C ANT IL, P O LA ES C O LA MER C ANT IL DE B AR C ELO NA

Outra formación: Curso de Impermeabilización de obras por BETTO- MBT; curso de
reparación e hidrofugación de obras de Formigón en DEGUSSA CONSTRUCTION; Curso de
reforzos estruturais con láminas de fibra de carbono e resinas, en BASF CONSTRUCTION
CHEMICAL S.A.; curso de impermeabilización con láminas , PVC, bentonitas, membranas
HDPE, pasta bentoniticas para a impermeabilización de terreos e entulleiras, restauración e
protección de patrimonio con MAPEI; cursos de hidrofugación con nanopartículas
por parte de TECNAN SL.
José Antonio Besada Quintana, traballa actualmente como asesor técnico / comercial de
TECNAN en Galicia, achegando a súa ampla experiencia previa en traballos de control e
prescrición en obras de impermeabilización,asilamiento, reforzos estruturais en obra civil.
Actualmente especialízase en mercados de hidrofugación e consolidación en obras de
patrimonio histórico artístico, emblemática e civil.

T EC NO LO XIA NAV AR R A DE NANO P R O DU C T O S S .L.

TECNOLOXIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS, S. L. ( TECNAN) constituída en decembro de
2007, produce e comercializa novas materias primas ( nanopartículas de altas prestacións,
óxidos simples e complexos en formato po ou dispersións) para aplicacións industriais
diversas. O método de produción de nanopartículas desenvolvido por TECNAN é moi flexible,
o que lle permite producir partículas moi sofisticadas, con independencia da complexidade que
teñan. Ademais, conta cunha planta de produción industrial pioneira en canto á súa
versatilidade e capacidade produtiva.
A partir do 2010 dá o salto á produción de produtos de uso final de consumo directo
baseados no uso de nanopartículas ( hidrofugantes e antimanchas para construciónrehabilitación-restauración, antilluvia para parabrisas de vehículos, antical para biombos e
outros vidros arquitectónicos, protectores anticorrosión e antiadherentes para metais e
plásticos, protector para tecidos, etc.), presentándose como un dos provedores destes novos
materiais e produtos máis competitivos a nivel nacional e internacional.
TECNAN en constante evolución, en contacto con clientes, socios, e analizando tendencias,
descobre continuamente novas aplicacións e utilidades dos nosos produtos. Actualmente
envorcou os seus recursos na investigación e desenvolvemento de metodoloxías de loita
contra o COVID19, xa sexa fabricando solucións hidroalcohólicas, estudo de novos
tratamentos superficiais que alonguen a vida útil dos EPIs como a valoración de posibles
nanopartículas que actúen como higienizantes ou desinfectantes.

