
PROTECT GLASS
NANO-COATING

DESCRIERE

RECOMANDAT PENTRU CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

AQUASHIELD PROTECT GLASS – Tratament pentru 
suprafețe din sticlă este un tratament special 
nanotehnologic, cu un efect hidrofob rezistent pe 
suprafețe din sticlă. 
Tratamentul hidrofobizează suprafața accelerând 
scurgerea apei și previne aderența materiilor străine 
pe suprafață. (Efect Autocurățare). Apa se scurge 
cu ușurință de pe suprafața tratată, iar murdăria și 
praful sunt spălate de ploaie sau prin curățare cu apă. 
În mod alternativ, un furtun poate fi folosit pentru a 
curăța geamul atunci când există puține precipitații.
Spre deosebire de tratamentele tradiționale ce 
acoperă structura suprafeței, Aquashield Protect 
Glass urmarește conturul acesteia la scară nano și 
formează un strat ultra-subțire și foarte rezistent.
Împiedică depunerea în profunzime a urmelor calciu 
și săruri din apă.
Tratamentul este stabil la schimbări climatice și raze 
ultraviolete (UV).
Aplicat corect, nu poate fi înlăturat cu apă, 
instrumente standard de curațare a sticlei sau 
echipamente de curațare cu apă sub presiune.

• Orice tip de sticlă
• Cabine de duș
• Pereți cortină din sticlă
• Oglinzi
• Sticlă auto (parbriz, lunetă, etc.)
• Perspex
• Viziere perspex/sticlă

• Previne depunerea petelor de calciu și sare
• Previne depunerea și întarirea murdăriei pe 
suprafața tratată
• Foarte rezistent in timp
• Rezistent la schimbările climatice și UV
• Efect de Autocurățare
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REZISTENT LA

Apă, umiditate și ulei, pete minerale, bacterii, 
mucegai și alge, abraziune, hidroliză, temperaturi 
extreme.



MOD UTILIZARE

ÎNTĂRIRE PE SUPRAFAȚĂ

DEPOZITARE / VALABILITATE

MĂSURI DE PRECAUȚIE 

CONSUM ORIENTATIV

SPECIFICAȚII

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Este foarte important ca suprafața ce urmează a fi 
tratată, să fie complet uscată.
Asigurați-vă ca nu există reziduuri de agenți de 
curățare pe suprafață.
NU UTILIZAȚI pentru aplicare aceeași cârpă utilizată 
la curățarea suprafeței.
Aplicarea se efectuează prin pulverizare sau prin 
lavetare. Aplicați o cantitate mică și lustruiți prin 
mișcări circulare, tratând secțiune cu secțiune. Se 
pulverizează pe zona următoare și se repetă procesul.
Asigurați-vă că întreaga suprafață este tratatâ. Sticla 
trebuie să fie curată atunci când ați terminat. Se 
folosește o cantitate foarte mică de tratament de 
cca. 2,5 - 5 ml/ metru pătrat.

Aquashield Protect Glass devine rezistent la apă în 
maxim 15-30 minute de la aplicare, atingând un efect 
repelent optim în 12-24 ore. Întărirea este un proces 
autoformant pe suprafata.

Sculele utilizate se pot curata doar cu apă curată

Păstrați într-un loc răcoros și uscat la temperaturi 
cuprinse între 4-20ºC. Valabil minim 2 ani în recipient 
original, sigilat. Produsul deschis trebuie utilizat cât 
mai curând posibil.

Citiți cu atenție instrucțiunile si atenționările de pe 
ambalaj înainte de utilizare.
Verificați Fișa Tehnică de Securitate cu privire a 
manipulare si eliminare.
Conține urme de alcool denaturat, inflamabil. Asigurați 
o ventilație adecvată în cazul în care se aplică într-o 
zonă închisă. A se păstra departe de surse de căldură, 
aprindere, scântei și flăcări.

În functie de starea substratului, între 2,5-5 ml/mp
Până la 400 mp/litru pot fi acoperiti.

STARE NORMALĂ: lichid
CULOARE:  incolor
DENSITATE:  0,8
SOLVENȚI:  alcool denaturat
PUNCT APRINDERE: 21ºC
DEPOZITARE:  între 4 si 20ºC
APLICARE:  între 4 si 35ºC

Suprafața trebuie sa fie complet uscată înainte 
de aplicarea tratamentului. Pregătirea adecvată 
a suprafeței asigură durabilitate si performanțe 
maxime ale produsului prin eliminarea completă 
a contaminanților de tip grăsime, amprente, praf, 
etc. Se recomandă utilizarea Aquashield Cleaner – 
Surface Preparation pentru eliminarea si pregatirea 
cu succes a suprafetei ce urmeaza a fi tratata. 
Daca suprafata geamului este foarte murdară, 
aplicarea Aquashield Cleaner-Surface Preparation 
se recomandă a fi facută după curățarea în prealabil 
efectuată cu produse adecvate. NU atingeți suprafața 
curățată cu mâinile goale.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR
DUPĂ APLICARE

Informațiile cuprinse în această fișă de date se bazează pe stadiul actual de dezvoltare tehnică a produsului, precum și experiența noastră privind 
aplicarea produsul. Cu toate acestea, informațiile furnizate pe această fișă de date nu diminuează în niciun fel responsabilitatea utilizatorului să 
se asigure cu atenția cuvenită la faptul că produsul nostru este potrivit pentru cerintele cu privire la suprafață și de tipul de aplicațire avută în 
vedere. Rețineți, în special, că nu ne asumăm răspunderea în cazurile în care în anumite situatii nu s-au facut aplicari pe anumite tipuri de utilizare 
si acestea nu au fost menționate explicit.


