
PROTECT WOOD
NANO-COATING

DESCRIERE

RECOMANDAT PENTRU

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

REZISTENT LA SPECIFICAȚII

Tratament special 2în1 curăță și protejează în 
același timp, cu un efect imediat și de lungă durată, 
pentru suprafețe cromate, oțel inoxidabil, argint și 
alte metale netratate. Compusul  abraziv curăță și 
elimină toate murdăria și contaminările în timpul 
procesului de aplicare. Soluția de protecție aderă 
direct la microstructura suprafeței și formând un film 
protector foarte subțire, invizibil și durabil.

• Metale netratate
• Argint/Cupru și aliaje
• Otel inoxidabil

• Previne depunerea petelor de calciu și sare
• Previne depunerea și întărirea murdăriei pe 
suprafața tratată
• Foarte rezistent în timp
• Respinge apa și uleiul
• Efect de Autocurățare

Apă, umiditate și ulei, pete minerale, bacterii, 
abraziune, hidroliză, temperaturi extreme si inghet.

STARE NORMALĂ: lichid
CULOARE:  crem 
DENSITATE:  1,2
SOLVENȚI:  polidimetilsiloxan
pH:   2,5-3
DEPOZITARE:  între 4 și 20ºC
APLICARE:  între 4 și 35ºC
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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.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

MOD UTILIZARE

CONSUM ORIENTATIV

DEPOZITARE/VALABILITATE

MĂSURI DE PRECAUȚIE

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. 

Este foarte important ca suprafața ce urmează a fi 
tratată, să fie complet uscată.
Asigurați-vă ca nu există rugină, praf sau reziduuri de 
agenți de curățare pe suprafață.
Aplicarea se efectuează prin tamponarea suprafeței 
cu un aplicator special sau o cârpa moale din 
microfibră.
Asigurați-vă că întreaga suprafață este acoperită. 
Aplicați o presiune moderată în momentul ștergerii 
pentru a realiza decontaminarea suprafeței. Lustruiți 
suprafata pâna la eliminarea urmelor și reziduurilor. 
Suprafața devine protejată în aproximativ 30 minute 
după aplicare. Efectul optim este atins in 12-24 ore și 
durează până la 2 ani.

Între 20-50 ml/metru pătrat în funcție de starea 
suprafeței.

Păstrați într-un loc răcoros și uscat la temperaturi 
cuprinse între 4-20 C. Valabil minim 12 luni 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.
Asigurați o ventilație adecvată în cazul în care se 
aplică într-o zonă închisă. 

Sculele utilizate se pot curata doar cu apă curată

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR
DUPĂ APLICARE


