Technické informace
NanoConcept® Ochrana pro textil a kůži
Vodný roztok k zušlechtění povrchů z textilu, kůže a papíru
Kde se může NanoConcept® Ochrana pro textil a kůži používat?
Lze aplikovat na textilie, čalounění, koberce, papír, markýzy,
automobilové sedačky, kůži a semiš.
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Vlastnosti
 Ochranná vrstva výrobku NCC Ochrana pro textil a kůži působí
dlouhodobě, účinky trvají až po dobu 10 praní (při teplotě 40°C)
 odolný vůči chemickému čištění
 znemožňuje usazování vody, oleje, mastnoty a nečistot na povrchu
 jednoduché zacházení
forma dodání: 1 přípravek
barevný tón: jemně žlutě zakalený
skladování: minimálně 6 měsíců na chladném, suchém místě uzavřené
v originálním balení (chraňte před mrazem)
ředění: žádné
vydatnost: cca 50 – 150 ml/m2 (podle druhu textilie), skutečná spotřeba záleží
na drsnosti povrchu a způsobu nanášení
Příprava povrchu
Povrch, na který se bude aplikovat přípravek, by měl být důkladně vyčištěný, bez
zbytků mycího prostředku nebo změkčovadla (aviváž, prací prášek). V určitých
případech, kdy povrch není dostatečně očištěn a odstraněny zbytky předchozí
impregnace, může být snížena účinnost a trvanlivost.
Návod k použití
Před použitím přípravek pořádně protřepat. Doporučujeme aplikovat
rozprašováním, namáčením nebo nánosováním. Snášenlivost výrobku by se měla
vyzkoušet na nějakém nepříliš viditelném místě. U zavěšených nebo visících
objektů prostředek nanášíme zezdola směrem nahoru. Do špatně nasákavých
povrchů přípravek vetřete. U hladké – leštěné kůže (např. společenská obuv) je
u impregnace snížená účinnost z důvodu nenasákavosti.
Aplikace
Výrobek NCC Ochrana pro textil a kůži nanést tak, aby se na povrchu vytvořil
tenký stejnoměrný mokrý film (impregnace se musí vsáknout). V závislosti na
množství aplikované látky může povrch jemně ztmavnout.
Doba schnutí
Látku lze nechat vyschnout při pokojové teplotě (trvá nejméně 1 hodinu),
v sušícím kotli při termickém sušení (max. 160°C), nebo v horkovzdušné sušičce.
Je možné použít i žehličku.
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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