Technické informace
NanoConcept® Protizamlžovací přípravek na
umělohmotné povrchy s antistatickým účinkem
Ochrana proti zamlžování umělohmotných povrchů s antistatickým účinkem
Kde se může NanoConcept® Protizamlžování umělohm. povrchů použít ?
Lze použít např. na okna v karavanu, obytné vozy, stany, kabriolety, lodě, letadla, dělící
stěny, přepážky, okenní tabule, podložky, panely, zastřešení a ochranné zařízení všeho
druhu stejně jako všechny průsvitné umělohmotné povrchy.
Popis výrobku
Výrobek NanoConcept® Protizamlžování umělohmotných povrchů je nově vyvinutý,
vysoce účinný protizamlžovací a čistící produkt s antistatickým účinkem zakládajícím se
na nanochemickém smáčecím prostředku, který se přímo pojí s ošetřovanou plochou.
Díky doplňujícímu antistatickému ochrannému filmu se elektrostatický náboj ihned
eliminuje a tím také nežádoucí přilnavost prachu a nečistot. Tento produkt je tedy vysoce
efektivní trojkombinací, která spojuje efektivní čistič, protizamlžovací schopnost
a spolehlivou antistatickou ochranu v jeden produkt.
Vlastnosti:
 vysoce účinný protizamlžovací, antistatický a čisticí prostředek
 je PH neutrální, tak jako biologicky odbouratelný a ekologický. Neovlivňuje
ozónovou vrstvu a nedráždí pokožku
 dlouhodobě zamezuje zamlžení umělohmotného povrchu, dokonce i při teplotních
výkyvech
 je vynikající na ošetřování všech polymetylakrylátů (akrylové sklo, plexisklo),
polykarbonátů, umělých povrchů jako jsou měkké nebo flexibilní PVC,
kopolymerní skla.
 beze zbytku odstraňuje 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 k ozónové vrstvě, biologicky odbouratelný, nedráždí pokožku
forma dodání: kapalná
hustota: 0,99
barevný odstín: světle modrý
ředění: žádné
zápach: svěží
pH faktor: neutrální
vydatnost: cca 5 - 10 ml/m2
Skutečná spotřeba záleží na drsnosti povrchu a způsobu nanášení
Produkt stejnoměrně nanést na povrch, rozetřít papírovým ubrouskem (kuchyňskou
papírovou utěrkou nebo houbičkou) a nechat krátce působit (asi 20 - 30 sekund). Ještě
stále vlhký povrch vytřít suchým papírovým ubrouskem do sucha a dočista.
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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