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Informacja o produkcie / sposób użycia 

Nanoproofed ochrona, uszlachetnienie skóry & tkaniny 
 
Opis produktu 
Produkt nanoproofed ochrona-uszlachetnienie skóry & tkaniny jest inteligentną, odporną na przyleganie 
zanieczyszczeń powłoka dla tkanin.Ta innowacyjna ochrona włókna w zakresie nanotechnologii, ochroni przed 
woda, zanieczyszczeniem i plamami – sama pozostając niewidzialna. Nie wpływa ona w żadnym wypadku na 
wygląd  przewiewnośc, kolor i  dotyk.  
Nanoproofed ochrona-uszlachetnienie skóry & tkaniny daje się rozprowadzac na wiele rodzajów materiału, od 
delikatnego jedwabiu do podatnej na zniszczenia bawełny, na garnitury, kurtki, koszule, spodnie, krawaty, a także na 
przewiewną odzież podróżną, Produkt jest wodoodporny. 
 
Nakładanie i przygotowanie 
Nanoszona ilośc: Optymalne działanie osiąga się przy naniesionej ilości około 10ml/m2  
Czyszczenie: Tkaniny powinny być dokładnie wyczyszczone przed uszlachetnieniem, po to by nanoproofed ochrona 
– uszlachetnienie skóry  & tkaniny, możliwie jak najmocniej przymocowało się do do włókna. Na tkaninie nie 
powinno byc żadnych środków wspomagających tkaninę jak krochmal i środki ułatwiające prasowanie. 
Spryskiwac  tkaninę preparatem  w odległości ok. 15 cm pod różnymi katami, do momentu jak będzie lekko 
wilgotna. Powinno się unikac nagromadzenia się płynu podczas wszystkich technik nanoszenia Po wyschnięciu 
tkaniny można wzmocnic impregnacją przez  dodatkowe ogrzewanie tkaniny, np. prasując lub suszyc. 
 
Suszeni: 
Wskazane jest suszenie przy wystarczającym przewiewie tzn. na powietrzu. Ewentualnie można przywrócic tkaninie 
formę przez prasowanie. 
 
Poprawianie i powlekanie na nowo: 
Powłoka podczas prania ulega zniszczeniu, można nanieśc nowe uszlachetnienie w sposób opisany powyżej. 
 
Zakres zastosowania: 
Nanoproofed ochrona-uszlachetnienie skóry & tkaniny można zastosowac na wszystkich tkaninach domowych jak: 
meble tapicerowane, zasłony, materace, dywany, obrusy, meble ogrodowe, odzież jak: koszule, bluzy, marynarki, 
spodnie jeansowe, wiatrówki, odzież na motor, i będą one poddane pełnej ochronie. Akcesoria samochodowe jak 
tapicrka, dywany, fotelik dziecięcy i obicia dachowe pozostaną długo czyste dzieki niewidzialnej osłonie 
 
Wskazówki i rady dotyczące gwarancji i przechowywania: 
Produkt można przechowywac w temperaturze pokojowej około 12 miesiecy w szczelnie zamkniętym oryginalnym 
opakowaniu. Cronic przed wilgocia i wysoka temperatura. OSTRZEGAMY! Zalecane są środki ostrożności  podczas 
używania produktów. Po uzyciu umyc ręce. Przechowywa z dala od dzieci.  
 
Zalecenie: 
Powyższe zalecenia sposobu użycia opierają się na badaniach zakrojonych na wielką skalę, jednakże to nie znaczy, 
że użytkownik nie może sam badac produktu i sposobu użytkowania na własną odpowiedzialnośc do swoich 
specjalnych celów. 


