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NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom 
& Nerezovou ocel

Prostředek na bázi alkoholu k zušlechtění povrchů z chromu a nerezové 
oceli 

Kde se může NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel 
používat?

Lze aplikovat téměř na všechny kovové, chromové a nerezové povrchy 
jako např.: 
vodní armatury, kuchyně z nerezové oceli, nerezové zástěny, chromové 
kryty a obložení motorových vozidel atd.

Vlastnosti:

 působí dlouhodobě a stabilně
 odolné vůči čistícím prostředkům
 znemožňuje usazování vody, oleje, mastnoty a nečistot na povrchu
 jednoduchá manipulace
 póry oceli zůstanou bez znečištění
 stabilní UV záření
 usnadňuje údržbu povrchu
 snadněji odstraňuje bakterie

forma dodání: 1 přípravek
barevný tón: průsvitný
skladování: minimálně 6 měsíců na chladném, suchém místě uzavřené 
v originálním balení (chraňte před mrazem)
ředění: žádné
vydatnost: cca 10 – 25 ml/m2; skutečná spotřeba záleží na drsnosti 
povrchu a způsobu nanášení 

Příprava povrchu

Povrch je potřeba vyčistit od oleje, mastnoty a nečistot. Doba účinnosti 
a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku 
NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel navázat 
chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je příslušný povrch 
čistý. Proto doporučujeme použít po vyčištění povrchu ještě navíc 
prostředek „Abrasivní čistič“ (před každým použitím pořádně protřepat). 
„Abrasivní čistič“ nanášíme vlhkou houbičkou, lehce vyleštíme, necháme 
zaschnout a pomocí leštící utěrky nebo bavlněného hadříku jednoduše 
setřeme zbytek přípravku. „Abrasivní čistič“ musí být zcela odstraněn. 
Ihned po vyleštění povrchu je nutné nanést výrobek NanoConcept® 
Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel.
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Aplikace konzervační vrstvy

Přípravek před nanesením řádně protřepeme. Nejprve vyzkoušejte na 
nenápadném místě. Přípravek nanášíme na zcela suchý povrch pomocí 
navlhčené (nano přípravkem) leštící utěrky nebo přípravek nastříkejte 
rovnou na povrch (10 – 15 ml/m2). Rovnoměrně rozleštěte a počkejte 
několik minut (asi 30). Potom kruhovými pohyby jemně roztírejte po celé 
ploše až je povrch beze šmouh.

Doba schnutí 

Na vyschnutí přípravku NCC Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel 
je potřeba nejméně 30 minut, při vyšší vlhkosti vzduchu a nižší okolní 
teplotě nutno počítat s časovou prodlevou. Teprve až po zaschnutí
přípravku se může povrch vyleštit. „Easy to clean“ efekt se aktivuje 
zhruba za 60 minut po dokončení leštění. 

Kapkový test kvality účinku

Správnou funkčnost výrobku prokazuje na povrchu voda, která 
se shlukuje do kapek, nikoli do jednolitého tvaru.

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel je 
dlouhotrvající. Při slábnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli 
opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako 
při prvním použití.

Bezpečnostní údaje

R11 Vysoce hořlavý        
S2   Uchovávejte mimo dosah dětí
S15 Chraňte před teplem
S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
      

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.




