Technické informace
NanoConcept® Ochrana brýlí
Protizamlžovací a antistatická ochrana brýlí
Kde se může NanoConcept® Ochrana brýlí používat?
Produkt NanoConcept® Ochrana brýlí lze použít např. k údržbě brýlových skel
z umělé hmoty nebo ze skla, k péči o kvalitní ušlechtilá skla, o sportovní,
lyžařské, sluneční nebo potápěčské brýle, stejně tak i k péči o různé druhy
objektivů.
Popis výrobku
Díky nejnovější nanotechnologii se ve výrobku NanoConcept® Ochrana brýlí
spojuje vysoce účinný čistící, protimlžící a antistatický prostředek. Na základě
nanochemického smáčení dochází k navázání přímého chemického spojení
našeho produktu Ochrana brýlí s daným povrchem. Po aplikaci je povrch
zakonzervován průsvitnou vrstvou, která účinně zabraňuje zamlžování skel,
usazování prachu a nečistot na povrchu skel. Díky speciálně vyvinuté smáčecí
látce, jež vstupuje do přímého spojení s daným povrchem, nedochází ke vzniku
žádného optického zkreslení.
Vlastnosti
 vysoce účinný proti zamlžovací, antistatický a čisticí prostředek
 neškodí kvalitním ušlechtilým sklům ani brýlovým obrubám
 efektivně působí proti zamlžování a usazování prachu
 dlouhodobě zamezuje zamlžování skleněného nebo umělohmotného
povrchu, dokonce i při teplotních výkyvech
 beze zbytku odstraňuje otisky prstů, mastnoty a jiné nečistoty
a zanechává čistý povrch bez šmouh
 nehořlavý; neobsahuje rozpouštědlo, alkohol, aceton, tetrachlór uhlík,
čpavek a čistící benzín; bez vosku a silikonu, pH faktor neutrální;
ohleduplný k životnímu prostředí a ozónové vrstvě, biologicky
odbouratelný, nedráždí pokožku
forma dodání: kapalná
hustota: 0,99
barevný odstín: světle modrý
ředění: žádné
vůně: svěží
pH faktor: neutrální
vydatnost: cca 5 - 10 ml/m2
25 ml nebo 100 ml balení vystačí na 100 respektive na 400 použití
Aplikace
Jednoduše nastříkat na vnější i vnitřní stranu, nechat působit asi 20-30 vteřin a
potom vytřít do sucha pomocí jemného papírového ubrousku (např. papírového
kapesníku). Používat jen materiály z buničiny nebo papíru!
U brýlí s antireflexní úpravou je snížená účinnost protizamlžovacího efektu!
Nepoužívat bavlněnou utěrku nebo utěrku z mikrovlákna!
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.
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