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NanoConcept® Antistatický přípravek na podlahy

Antistatický čisticí prostředek na všechny druhy podlah. Vytvoří odolný, 
transparentní a dlouhotrvající antistatický ochranný film

oblasti využití:

polovodičový, mikroelektronický a elektronický průmysl, dodavatelský 
průmysl, laboratoře, služby, logistika, opravárenské dílny a všude tam, 
kde elektrostatický výboj představuje problém

popis výrobku:

Tento výrobek byl vyvinut za účelem spojení látky účinně chránící povrch 
před elektrostatickým výbojem a efektivního čističe do jednoho produktu. 
Při běžném pracovním chodu jsou normální znečištění snadno a efektivně 
odstraněna a zároveň je povrch chráněn velmi odolným, transparentním, 
antistatickým filmem. Tento ochranný film významně snižuje elektrický 
odpor a chrání podlahu a podlahové krytiny před jakýmkoli 
elektrostatickým výbojem.

Antistatický čisticí prostředek disponuje silnou odolností vůči 
mechanickému oděru a zároveň je velmi stabilní při vysokých teplotních 
výkyvech i při velmi nízké vlhkosti vzduchu (< 15%). Výrobek 
NanoConcept Antistatický čisticí prostředek vytváří jen velmi malé 
množství pěny, nerozpíjí se, brání požáru, není toxický, snadno použitelný 
a biologicky odbouratelný. Podle normy DIN EN 61340-4 
NanoConcept Antistatický čisticí prostředek dosáhne hodnoty odporu 
povrchu 107-109 ohmů.

vlastnosti:

 testy prokázaly účinky výrobku až po dobu 2 měsíců (při zředění 
vodou v poměru 1 : 5)

 extrémně silná odolnost vůči mechanickému opotřebení
 stabilní účinky i při vysokých teplotních výkyvech nebo při nižší 

vlhkosti vzduchu
 výrobek vytváří jen velmi malé množství pěny, nerozpíjí se, brání 

požáru, není toxický, snadně použitelný a biologicky odbouratelný

forma dodání: kapalná
barevný odstín: bezbarvý
zápach: typický
vydatnost: cca 5 – 10 ml na qm2 (skutečná spotřeba závisí na nerovnosti 
povrchu a na způsobu aplikace)
hustota: 0,99
ředění: 1 : 5 
pH: neutrální
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aplikace

Aby se docílilo rovnoměrného rozetření, nalijeme výrobek do zásobníku 
mopu, povrch setřeme a poté necháme jednoduše vyschnout. Výrobek lze 
aplikovat i pomocí čistícího stroje. Tento výrobek není odolný vůči vodě a 
jiným čisticím prostředkům. Na znečištěná místa, která byla ošetřena 
jinými čisticími prostředky, je potřeba náš výrobek opětovně nanést.

1 litr koncentrátu se zředí s 5 litry vody a vystačí na více než 50 m².
     

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s naším nejlepším vědomím. 
Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou 
vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou 
záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti 
využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných 
podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.




