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NanoConcept® Ochrana Ráfků Kol

Nečistoty odpuzující přípravek na ráfky kol

Kde se může NanoConcept® Ochrana Ráfků Kol používat?

Lze aplikovat na jakýkoli druh disků, na kovové, lakované a umělohmotné 
povrchy

 použití na disky aut, motorek, kol; na disky hliníkové, chromované 
a jiných materiálů

 použití na lakové, kovové povrchy a na umělohmotné povrchy 
odolné vůči rozpouštědlům

Vlastnosti:

 odráží od povrchu vodu, olej a nečistoty
 „easy to clean effect“ – snadná údržba
 redukce usazování brzdového prachu
 stálá ochrana

forma dodání: 1 přípravek
skladování: minimálně 6 měsíců na chladném, suchém místě uzavřené 
v originálním balení
ředění: žádné
teplota při aplikaci: 5 – 30°C 
vydatnost: skutečná spotřeba záleží na drsnosti povrchu a způsobu 
nanášení 
(cca 5 – 15 ml/disk, respektive 10 ml/m2)

Příprava povrchu:

Předpokladem pro dosažení požadovaného účinku je důsledné předčištění 
povrchu, který by měl být čistý, suchý a bez prachu. 
Přípravek NanoConcept® čistič disků nastříkat na daný povrch a nechat 
působit cca 2 - 3 minuty. Pevné nečistoty odstranit pomocí kartáče nebo 
výrobku NanoConcept® „Fleck ex Schutzradierer“. Poté přípravek smýt 
dostatečným množstvím vody.  

Aplikace konzervační vrstvy
Přípravek stejnoměrně rozprášit na suchý povrch a pomocí NanoConcept®

Poliertuch kruhovými pohyby vyleštit.

Doba schnutí

Látka zaschne cca po 2 hodinách, nesmí být nijak chemicky ani 
mechanicky očištěna. Teprve až po vyschnutí se projeví odolnost vůči 
oleji, vodě a nečistotám. Při slábnoucích účincích celý proces opakovat.

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.




