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NANOOCHRANA SKIEL Prostriedok na ošetrovanie čelných
skiel vozidiel, odpudzujúci dažďovú
vodu. Zabezpečuje vyššiu bezpeč-
nosť jazdy vďaka lepšiemu výhľa-
du a dlhšiu životnosť stieračov.

Dážď a voda pri rýchlosti cca 70-80
km/h z čelného skla odperlia.
• Lepší výhľad pri jazde v noci a za dažďa.
• Vyššia bezpečnosť jazdy.
• Žiadne nebezpečné oslepenie pri jazde 

v noci.
• Menej časté používanie stieračov.

Nečistoty, hmyz a ľad sa dajú
ľahšie trvalo odstrániť.

Ultratenká a tvrdá vrstva.
• V závislosti od používania stieračov

vydrží niekoľko mesiacov alebo 
5 000 km až 10 000 km.

• Pri predčistení Základným čističom S 
(obj.č. 0890 024 6) možno dosiahnuť
účinnosť až 20 000 km.

Vhodný na všetky neošetrené 
sklenené plochy na vozidlách 
všetkých druhov.

Rýchle a jednoduché používanie.
• Zjednodušenie predčistenia.
• Ľahké rozleštenie.

Neobsahuje silikón a AOX.

Postup:
Predčistenie:
Ošetrované sklo dôkladne vyčistite s aktívnym čistiacim prostriedkom na sklo. 
Ošetrované plochy musia byť suché, odmastené a bez silikónu. 
Na zvýšenie trvanlivosti odporúčame použiť Základný čistič S.

Ošetrenie:
• Teplota pri spracovaní by sa mala pohybovať medzi +10 až 40°C pri 60% vlhkosti vzduchu.
• Prostriedok úsporne nastriekajte na povrch skla a čistou, suchou utierkou rozleštite.
• Obsah nádobky po prvom použití spotrebujte v priebehu 24 hodín a nádobku zlikvidujte.

Upozornenie:
Ošetrené sklo je ihneď aktívne. Ďalšie ošetrovanie vozidla alebo umývanie na umývacej linke
najskôr po jednej hodine. Pri ošetrovaní odporúčame používať rukavice. Pri extrémnych pove-
ternostných podmienkach môže dôjsť ku vytváraniu vrstvy kvapiek na skle, ktorá pôsobí ako
zarosenie zvonka. Možno ju odstrániť zapnutím ofukovania čelného skla teplým vzduchom.
Používanie stieračov odporúčame nahradiť prostriedkom na ošetrovanie skiel. Nepoužívať 
na plasty, kovy alebo laky. Čistiaci prostriedok a zvyšky prostriedku na ošetrovanie skiel 
sa musia z karosérie odstrániť bez zvyšku. Nenanášajte na horúce povrchy. Skladujte 
na suchom mieste, chránenom pred mrazom. Nepoužívajte žiadne abrazívne, silne kyslé
alebo silne alkalické prostriedky na čistenie skiel.
Pozor: Nevhodný na polykarbonátové sklo!

Doplnkový sortiment:

Aktívny čistič skiel, 500 ml
Obj.č. 0890 25

Základný čistič S
Obj.č. 0890 024 6

Utierka Tex-Rein
Obj.č. 0899 810

Pri používaní sa okrem technického protokolu musia dodržiavať aj údaje príslušných smerníc.

Označenie Obsah ml Obj.č. Bal./ks
Nádobka s pumpovacím 20 0893 012 414 12rozprašovačom


