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Platoclean Prototyp
čistič povrchů

Kde se může NanoConcept® Platoclean Prototyp používat?

na ošetření umělých ploch, ale také:
 odstraňuje nečistoty z povrchů strojů, z krytin z akrylátového skla, 

z vozidel, z dopravních značek
 zabraňuje zakalení a napěťové korozi
 biologicky odbouratelný
 použitelný i na lakované povrchy
 základová barva a lesk zůstanou zachovány
 odstraní i velká znečištění, jako např.: postřikové barvy, barvy na fasády, 

tiskařské barvy, olejové barvy, jednosložkové laky, maziva, výfukové 
saze, zbytky olejů na mazání strojů, lepidla

Důležité pokyny:

Aplikujte při teplotách 10° - 35°C. Při teplotách nižších jak 10°C je pro aktivaci 
účinků výrobku potřebný delší čas.
Skladujte vždy v originálním balení. Snášenlivost výrobku s materiálem 
ozkoušejte nejdříve na nějakém nenápadném místě.

Funkce:
Ve výrobku Platoclean čistič povrchů se spojuje jedinečný silný účinek společně 
s jemnou a vůči životnímu prostředí šetrnou látkou. Plnění je docíleno pomocí 
komplexní kapaliny. Díky vysoce dynamickým strukturám jsou znečištění 
odstraněna ve dvou úrovních. V prvním kroku jsou špinavé plochy infiltrovány 
a nabobtnány. Poté vzniknou mikro jemné praskliny, které nakonec uvolní 
nečistoty od povrchu. 

Aplikace:

1. Nezředěný výrobek nanášíme na co nejsušší špinavá místa pomocí utěrky 
(např. NanoConcept viskózní leštící utěrky), vaty nebo houby. (Voda účinky 
výrobku zastavuje!). Utěrkou špinavou plochu tak dlouho vytírejte, dokud 
nedojde k odstranění všech nečistot. Nenechat zaschnout!

2. Následně povrch setřeme navlhčenou utěrkou 

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.




