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PROMANUAL APLICARE

Tratamentul nano ceramic LIQUID CRYSTAL PRO 9H este ușor de 
aplicat dacă pregătirea prealabilă a caroseriei este corespunzătoare 
și se respectă procedura de aplicare. Aplicarea tratamentului de către 
un detailer profesionist sau un Aplicator Autorizat AQUASHIELD este 
recomandată. NU aplicați tratamentul în condiții de umiditate ridicată 
sau temperaturi extreme. Consultați Fișa Tehnică de Securitate a 
produsului înainte de aplicare.

• Aplicarea LIQUID CRYSTAL PRO 9H se face doar într-o incintă 
adecvată. După aplicare, vehiculul trebuie să rămână în incintă între 
12 și 24 ore.
• Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie între 5°C și 25°C
• Spălați si decontaminați caroseria utilizând doar substanțe de 
curățare recomandate de catre producătorul autovehiculului pentru a 
nu afecta starea suprafeței.
• Dacă este necesar, efectuați o decontaminare cu argilă, special 
pentru a asigura o suprafață perfectă înainte de aplicare.
• Dacă este necesar, efectuați operațiuni de lustruire a caroseriei 
fie manual, fie utilizând scule profesionale pentru a elimina 
microabraziunile sau alte imperfecțiuni.
• Așteptați pâna când suprafața lustruită se răcește și apoi eliminați 
complet reziduurile existente pe suprafață. In felul acesta veți asigura o 
aderare perfectă a tratamentului ceramic la suprafața tratată.
• Recomandăm utilizarea AQUASHIELD Cleaner – Surface 
preparation înaintea tratamentului ceramic pentru eliminarea 
reziduurilor.
• Asigurați-vă că suprafața caroseriei este perfect uscată înainte de a 
începe aplicarea tratamentului. Utilizati o suflantă cu aer sub presiune 
pentru a elimina complet orice picătură de apă.
• Asigurați-vă că suprafața caroseriei este uscată, ferită de lumina 
solară directă și temperatura suprafeței este între 5°C și 25°C.
• Pentru aplicarea ușoară a tratamentului ceramic recomandăm 
utilizarea aplicatorului special AQUASHIELD.
• Utilizați mănuși de protecție pentru a preveni intrarea în contact 
direct a substanței cu pielea. Expunerea prelungită poate cauza 
uscarea pielii sau iritații.
• Îmbibați aplicatorul cu 10 - 15 picături de tratament cu ajutorul 
picurătorului sticlei, asigurând o distribuție uniformă pe suprafața 
aplicatorului.
• Închideți recipientul de LIQUID CRYSTAL PRO 9H și plasați-l la 
îndemână. Nu țineți recipientul în mână pentru a preveni întărirea 
accelerată în sticlă datorită temperaturii corpului.
• Utilizând aplicatorul, aplicați tratamentul pe suprafețe de maxim 

50 x 50 cm sau urmărind liniile caroseriei pe fiecare element în parte. 
Aplicarea se face prin depunerea uniformă a tratamentului, cu mișcări 
lente ale aplicatorului până la uniformizarea completă pe suprafață. 
• După aplicarea pe secțiune, așteptați până la 2 minute, în funcție 
de temperatura mediului înconjurător, înainte de a șterge excesul 
de produs. La o temperatură de 20°C, recomandăm ștergerea după 
aproximativ un minut. 
• Eliminați excesul de tratament utilizând o lavetă din microfibră 
AQUASHIELD curată și uscată. Întotdeauna curățați zona de la exterior 
spre interior. Este foarte important să vă asigurați că ați eliminat excesul 
în totalitate înainte de a merge mai departe cu aplicarea tratamentului.
• Această operațiune elimină doar excesul de produs de pe suprafața 
tratată. Este posibil să fie necesară ștergerea zonei de mai multe 
ori pentru a elimina complet excesul de produs. Vă recomandăm 
utilizarea a două lavete de microfibră curate și uscate alternativ.
• O verificare adecvată a zonelor tratate poate fi făcută utilizând o 
sursă de lumină puternică și difuză. Astfel vă puteți asigura că stratul 
ceramic depus este corect aplicat pe întreaga suprafață și nu există 
urme sau imperfecțiuni minore care să afecteze aspectul estetic.
• Ștergând cu prea multă forță zona tratată pentru a elimina excesul de 
produs poate afecta suprafața în lucru sau poate altera stratul ceramic 
aplicat. Este important ca ștergerea excesului de produs sa nu fie 
făcută prin aplicarea unei presiuni foarte mari pe laveta de microfibră.
• Alternați lavetele utilizate pentru a preveni încarcarea si întărirea 
parțială a LIQUID CRYSTAL PRO 9H. În caz contrar, laveta va începe sa 
opună rezistență la ștergerea suprafețelor tratate și poate afecta stratul 
de protecție existent sau poate îngreuna operațiunea.
• Dacă se întâmplă să omiteți ștergerea excesului de produs pe o 
porțiune și observați că stratul ceramic s-a întărit parțial, aplicați câteva 
picături de produs pe zona afectată și reluați ștergerea zonei. Dacă 
rezultatul nu este corespunzător si urmele persistă, vă recomandăm 
sa lustruiți porțiunea afectată și să reluați aplicarea tratamentului 
ceramic respectând pașii de mai sus.
• La finalizarea operațiunilor de aplicare a stratului ceramic, scufundați 
lavetele de microfibră în apă curată, spălați-le și uscațile cât mai 
repede posibil. A nu se reutiliza dacă nu au fost spălate. Tratamentul 
se va întări în fibrele materialului putând cauza daune prin reutilizare. 
• Pentru rezultate perfecte, utilizați LIQUID CRYSTAL PRO 9H în 
maximum 1 an de la achiziție. Odată desigilat se recomandă utilizarea 
sa în maximum 3 luni.
• Depozitați sticlele desigilate în zone uscate și racoroase, fără a fi 
expuse la lumina directă. 9H


