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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

Nanoprofed ®
 ochrona, powłoka przeciw zaparowaniu szyb – Anty P ara 

 
 
Opis produktu 
Nanoproofed ochrona – powłoka przeciw zaparowywaniu bazuje na chemicznej nanotechnologii,  
chroni zabezpieczone przez nią powierzchnie przed tworzeniem się nalotu. Przy zanikaniu zjawiska 
proponowane jest ponowne użycie produktu, zgodnie z instrukcją (średnio raz w roku).  
Powierzchnia zostaje gruntownie zaizolowana cienką warstwą ochronną. Dzięki temu uzyskuje  
się oszczędność środków czystości oraz czasu pracy do 90 %. 
 
Nakładanie i przygotowanie 
Niewielka ilość preparatu nanieść na sucha ściereczkę. Rozprowadzić po powierzchni równomiernie  
tak, aby powstała cienka jednolita błona, która szybko wysycha. Warstwa zabezpieczająca jest sucha  
po upływie około minuty. Gdyby po zaschnięciu były widoczne lepkie miejsca, oznacza to,  
że zużyto zbyt dużo preparatu. Powtórzenie drugiego etapu przy użyciu mniejszej ilości preparatu usunie 
lepkie miejsca i utworzy przejrzystą powłokę.  
Zużycie: ok. 20 ml/m2. 
 
Zastosowanie  
Czyszczenie powierzchni szklanych i z tworzyw sztucznych (np. wewnętrzne powierzchnie szyb 
samochodowych, lustra łazienkowe, itd.)  
 
Właściwo ści  
Na zaimpregnowanej powierzchni nie pojawiają się żadne zmiany. Cząsteczki „nano” zabezpieczają  
przez szkłopodobną warstwę ochronną: 

-         warstwa odrzucająca wodę i olej 
-         zabezpieczenie przed osadzaniem się brudu 
-         odporne przed morską wodą i powietrzem (sól) oraz kwaśnym deszczem 
-         odporne na UV  
-         bez silikonu, wosku i oleju 
-         utrzymuje swoje działanie do trzech lat 
-         przedłuża żywotność impregnowanych powierzchni. 

 
Bezpiecze ństwo  
Wyrzucać tylko w specjalnych punktach. Nie wylewać do kanalizacji. Nie zażywać.  
Nie wdychać. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu ze skórą możliwe podrażnienia.  
Po spożyciu natychmiast powiadomić lekarza. Przy kontakcie z oczami natychmiast przemyć czystą 
wodą. Opary mogą powodować senność i odurzenie. Chronić przed dziećmi. Używać w pomieszczeniach 
wietrzonych. Podczas pracy zakładać ubranie ochronne. 
 
Przechowywanie 
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od źródeł 
ognia. Przechowywać szczelnie zamknięte.  W temperaturach powyżej + 25°C pokrywa ć powierzchnię 
niewielkimi fragmentami. 
 



 
Nanoproofed exclusive partner of Poland 26-130 Suchedniów – Mostki 109D Tel. kontakt. 0 517 779 738 


