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NanoConcept® Ochrana umělohmotných povrchů

NanoConcept® Ochrana umělohmotných povrchů

NanoConcept Kunststoff Versiegelung je dočasně působící ochranný materiál na bázi 
alkoholu, který na umělohmotném povrchu (polyester, polymethylmethakrylát 
(plexisklo), polykarbonát) aktivuje samočisticí efekt. 
Výrobek vytvoří na povrchu vrstvu tenkého filmu, která zabraňuje ulpívání nečistot 
a cizích látek. Takto chráněný povrch se velmi snadno udržuje. 

ředění: žádné
nanášení: cca 5-15 ml/m2

doba sušení/vytvrzení: minimálně 2 – 3 hodiny, nejlépe 24 hodin
manipulace: viz bezpečnostní list
skladování a doba trvanlivosti: více informací v bezpečnostním listu nebo na etiketách 
láhví nebo kanystrů (výrobek uzavřený v originálním balení uskladňujte při teplotě +5°C 
až +25°C, chraňte před přímým slunečním zářením nebo mrazem)

Použití

Protože výrobek NanoConcept Ochrana umělohmotných povrchů vysušuje pokožku, 
doporučujeme při jeho aplikaci použít rukavice. Snášenlivost výrobku by se měla 
vyzkoušet na nějakém nepříliš viditelném místě. Nenanášet při teplotách nižších jak 
+5°C.

Příprava povrchu

Povrch je potřeba nejprve pečlivě zbavit nečistot, oleje a mastnoty – k tomu 
doporučujeme použít výrobek NanoConcept Univerzální čistič. Nastříkejte jej na povrch, 
nechte několik minut působit (záleží na stupni znečištění). Po aplikaci smyjte
dostatečným množstvím vody. Povrch musí být před nanesením ochranné vrstvy čistý, 
suchý a bez mastnot. Již se povrchu nedotýkejte.

Aplikace ochranné vrstvy

Před použitím dobře protřepejte! Nanášení, roztírání a leštění vrstvy výrobku 
NanoConcept® Ochrana umělohmotných povrchů provádíme bavlněným kusem látky 
(ideálně pomocí výrobku NanoConcept® Leštící utěrka). Kruhovými pohyby výrobek 
jemně roztíráme po celé ploše (spotřeba cca 5 – 15 ml/m2).

Doba schnutí 

Pozor! Takto ošetřený povrch nechte alespoň 60 minut schnout. Při vyšší vlhkosti 
vzduchu počítejte s delší časovou prodlevou (v řádu několika hodin).

Teprve až po zaschnutí přípravku se může povrch jemně vyleštit.

„Samočisticí efekt“ se aktivuje zhruba za 60 minut po dokončení leštění.

Kapkový test kvality účinku

Správnou funkčnost výrobku prokazuje na povrchu voda, která se shlukuje do kapek, 
nikoli do jednolitého tvaru.

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Při slábnoucích účincích lze samočisticí efekt obnovit opětovným nanesením výrobku.
Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

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.




