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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  
 

Nanoproofed ® ochrona, uszlachetnienie stal szlachetna / chrom   
 
Opis produktu 
Produkt nanoproofed ochrona – uszlachetnienie stal szlachetna / chrom jest półprzezroczystą kompozycją 
na bazie chemicznej nanotechnologii do pielęgnacji elementów ze stali szlachetnych, metali kolorowych, 
elementów chromowanych, itd.. Nanoproofed ochrona, uszlachetnienie nadaje powierzchni właściwości 
nie przylegania wody, oleju i zanieczyszczeń, co w znaczny sposób ułatwia czyszczenie.  
 
Nakładanie i przygotowanie 
Nanoszona ilość: Około 10g/m2 (w zależności od podłoża). Preparat jest gotowy do bezpośredniego 
użycia. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Temperatura obróbki waha się między 10 i 25°C.  
Dobrze jest zatroszczyć się o dobrą wentylację. Miękką ściereczką nasączoną roztworem wycierać 
powierzchnię kolistymi ruchami. Wypolerować. Wykonywać prace z daleka od źródeł ognia.  
W razie kontaktu ze skóra, dokładnie umyć się wodą z mydłem. Używane narzędzia umyć środkiem 
rozpuszczalnym. Wymagana jest aplikacja trójstopniowa: mycie, nanoszenie, suszenie. 
Czyszczenie: Przy zabrudzonych powierzchniach jest wymagane czyszczenie wstępne.  
Przed zastosowaniem preparatu powierzchnia musi być oczyszczona, osuszona i niezakurzona. 
Suszenie: Około 15 min po wypolerowaniu występuje efekt hydrofobiczny, po 1 godzinie powłoka 
twardnieje i wykazuje działanie wodoodporne oraz odporne na zabrudzenia. Powierzchnie powleczone 
produktem można łatwo zmyć wilgotną ścierką. Po ustaniu działania powłoki – nano, powtórzyć wszystkie 
wymienione wyżej kroki. 
Wydajnośc: około 30 - 40 m2 / z 1litra trwałóśc powłoki około 12 miesięcy, powierzchnie mniej narażone 
na ścieranie do 24 miesięcy. 
 
Zastosowanie 
Produkt ten szczególnie nadaje się do armatury kuchennej i łazienkowej, powierzchni metalowych, inox, 
stali szlachetnych, części chromowanych, itp.  
 
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.  
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