KASUTUSJUHEND
Pinnakaitsevahend kergeks CleverCLEAN
akendele

puhastus- ja poleerimislappe.

Vahendi kasutamisel tuleb vajaduse
korral pind sobiva pesemisvahendiga
eelnevalt puhastada. Raputage pudelit.
Kandke väike kogus vahendit karvasele
salvrätikule Cloth.Terry. Pärast kasutamist sulgeda päästik.
Jaotage vahend salvrätiku abil ühtlaselt
kuivale pinnale. Ärge kandke vahendi
ülejääke pinnale!

Oodake 3-5 minutit.

CleverCLEAN akendele toode on mõeldud klaaside ja
klaaspindade hooldamiseks, ent ei ole siiski pesuvahend.
Toode kujutab endast vedelat polümeeri, mille koostis
sisaldab nanokomponente. Polümeer täidab kõik
mikrokriimustused ja –lõhed klaasil, parandab klaasi
optilisi omadusi ja lisab sära. Töödeldud klaasil on
isepuhastuvad omadused: päikesevalguse mõjul
laguneb pinnal orgaaniline mustus. Kaetud klaaspinnad
saavutavad vett- ja mustusthülgavad omadused. Lisaks
viivad pinnale langevad veepiisad mustuseosakesed
enesega kaasa (lootose efekt), puhastades sel viisil pinda.
Kaitsekiht pinnal kergendab oluliselt selle edasist
hooldust ja kaitstud klaaspind ei vaja enam nii tihedat
pesemist. Kasutatakse akende, vitriinide, klaasist või
plastikust kasvuhoonete töötlemiseks, samuti sobib
aknaraamide, veeplekkide jms töötlemiseks. Toodet võib
kasutada igal aastaajal. Võrreldes tavapäraste kodus
kasutatavate puhastusvahenditega on tootel väike kulu
ja kestev kaitsetoime (kuni 6 kuud), mis võimaldavad
vähendada
puhastamisele
kuluvate
vahendite
kokkuhoidu kuni 5 korda ning vähendada kodu ja
ümbritseva keskkonna saastamist kodukeemiaga
vähemalt 40 korda! Kaitsetoime nõrgenemisel piisab
korduvtöötlusest. Vahend kergeks koristamiseks
õigustab oma nime: aknad on kaitstud kiire määrdumise
eest, mis võimaldab neid pesta harvemini, efektiivsemalt
ja ilma keemiliste puhastusvahenditeta. Enne kasutamist
tutvu kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega (pudelil).
Ärritab silmi. Silma sattumisel loputada koheselt rohke
veega, vajadusel pöörduda arsti poole. Hoida lastele
kättesaamatus kohas.
Säilivusaeg: 3 astad alates
valmistamise kuupäevast (pudelil).
Selle tootega
soovitatakse kasutada Nanoformula vabriku mikrokiust

3-5 min

Eemaldage vahendi ülejäägid sama karvase salvrätikuga.

Poleerige pind
Cloth.Polish.

1.5-2.0 h

sileda

salvrätikuga

Pärast vahendi pinnale kandmist tuleb
kahe esimese tunni jooksul vältida sellele vihma sattumist ja ning hoiduda
pinna töötlemisest niiske salvrätikuga.
Töödeldud pinnad omandavad parimad
kaitseomadused 12 tundi pärast pealekandmist.
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