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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

Nanoproofed ® ochrona, uszlachetnienie  Auto Szyba /  szkło ceramika  
 
Opis produktu 
Nanoproofed ochrona – uszlachetnienie bazuje na chemicznej nanotechnologii,  
chroni zabezpieczone przez nią materiały przed brudem, wodą i olejem, oraz zapobiega  
osadzaniu się kamienia. Powoduje zjawisko perlenia na zaimpregnowanej powierzchni.  
Przy zanikaniu zjawiska perlenia proponowane jest ponowne użycie produktu. Powierzchnia zostaje 
gruntownie zaizolowana cienką warstwą ochronną.  
Izolująca warstwa Nanoproofed zapobiega osadzaniu się brudu, oraz innych zanieczyszczeń.  
Dzięki temu uzyskuje się oszczędność środków czystości oraz czasu pracy do 80 %. 
 
Nakładanie i przygotowanie 
Ilość: Duża wydajność poprzez minimalną warstwę.1 litr starcza na powierzchnię około 80m2. 
Czyszczenie: Przed nałożeniem produktu powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. 
Nakładanie: Wstrząsnąć przed użyciem, nakładać przez spryskiwanie i wcieranie.  
Stosować w temp. min + 5 °C 
Czas suszenia: Suszenie przy temperaturze 15 do 20°C trwa od 1 d o 2 godzin i osiąga efekt perlenia  
po 4 godzinach. 
Specjalności: Nie przelewać w inne naczynia. Aplikatory i naczynia myć tylko wodą. 
Trwałośc powłoki:  W zależności od powierzchni min 1 rok, szyby samochodowe 1 rok lub 20 000km 
Zastosowanie  
Opóźnia osadzanie się brudu na powierzchniach szklanych i ceramicznych (np. szyby samochodowe, 
okna, lustra, szklane fasady, płytki ceramiczne, zlewy, wanny, baterie słoneczne, 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 
-         działanie biobójcze 
-         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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