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NanoConcept® Sklo & Keramika Fit

Sada dvou přípravků k ošetření skleněných nebo keramických povrchů

Kde se může NanoConcept® Sklo & Keramika Fit používat?

 jednoduché čištění skleněných a keramických povrchů bez čisticích 
prostředků

 čištění oken bez šmouh, snadné odstraňování usazenin
 easy to clean – snadná údržba sprchových koutů ze skla, glazovaných 

obkladaček, sanitární keramiky a jiných skleněných nebo keramických 
povrchů, např. zimních zahrad, přístřešků, střešních oken, skleněných 
fasád atd.

 snadno odstraní nečistoty, usazeniny, stopy po mýdle
 snížení cyklů údržby a čištění

Vysvětlení pojmů
 Grundreiniger Spezial – ABRAZIVNÍ ČISTIČ
 Poliertuch – LEŠTÍCÍ UTĚRKA
 Glas & Keramik K1 – NanoConcept K1
 Glas & Keramik K2 – NanoConcept K2
 Houbička

Důležité upozornění

Aplikovat ideálně při teplotě mezi 15 - 25 °C (nepoužívat při teplotách pod 10 
°C)! V průběhu ošetřování plochu nevystavovat slunečnímu záření. 
Nenanášet na vyhřáté plochy.
Zajistit dostatečné provětrávání a přísun čerstvého vzduchu!
V případě předchozího používání jiných čisticích prostředků povrch před aplikací 
našeho výrobku důkladně vyčistěte.

Krok 1 – Příprava prostředku
Veškerý obsah přípravku „NanoConcept® K2“ přidáme do láhve „NanoConcept®

K1“. Zúžený uzávěr z K2 přendáme na lahvičku K1. Láhev pořádně uzavřeme 
a po dobu 2 – 3 minut pořádně protřepeme. Takto připravený prostředek je 
nutno spotřebovat v průběhu jednoho dne. Obsah vystačí minimálně na 2 – 3 
čelní skla nebo na jeden skleněný sprchový kout (cca 3 – 5 m2)

Krok 2 – Vyčištění povrchu
Příslušný povrch je potřeba vyčistit pomocí běžného čističe skel a vytřít do sucha. 
Doba účinnosti a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku 
NanoConcept® Ochrana na Sklo a Keramiku 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
nanesením pořádně protřepat - rychle se usazuje !). „Abrasivní čistič“ nanášíme 
vlhkou houbičkou (zelenou stranou). Na povrchu řádně roztíráme (několik minut), 
necháme zaschnout a pomocí bavlněného hadříku zbytek přípravku jednoduše setřeme.

„Abrasivní čistič“ musí být zcela odstraněn. Ihned po vyleštění povrchu je nutné 
nanést výrobek NanoConcept® Sklo & Keramika Fit.
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Krok 3 – Aplikace prostředku
Prostředek NanoConcept® Sklo & Keramika Fit lze nanášet pouze na suchý povrch. 
Doporučujeme začít aplikovat na oblast o velikosti 0,5 – 1 m2. Nanášíme vrstvu 
připraveného prostředku Sklo & Keramika Fit (viz krok 1) a ihned stejnoměrně roztíráme 
leštící utěrkou. Po zaschnutí látky je možné výrobek znovu aplikovat a rozetřít, nový film 
se rychle naváže na již aplikovanou vrstvu. Díky leštění se film po ploše rovnoměrně 
rozmístí. Po vyleštění se na povrchu vytvoří lehký šedivý povlak, který je potřeba beze 
zbytku odstranit suchou a čistou leštící utěrkou. Poté nesmí přijít povrch po dobu 
minimálně 30 minut ke styku s vodou nebo jinými kapalinami. Při aplikaci látky na čelní 
sklo po tuto dobu nepoužívat stěrače.

Zvláštní pokyny pro aplikaci na čelní skla aut:
 u opotřebených stěračů může dojít k tvorbě šmouh
 nadměrné množství kapaliny do ostřikovačů nebo nemrznoucí směsi v nádrži 

může vést ke vzniku šmouh
 podle pravidel správného zpracování by se měly použité láhve před vyhozením do 

odpadu smačkat

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu
Vrstva NanoConcept® Sklo & Keramika Fit 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
NanoConcept® Sklo & Keramika Fit K 1

R11 Vysoce hořlavý
S2   Uchovávejte mimo dosah dětí
S7    Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

NanoConcept® Sklo & Keramika Fit K 2

R11 Vysoce hořlavý
R36 Dráždí oči
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

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.




