Ceramic Nano Shampoo - Šampon Ceramic (150ml)
Vysoce účinný nanopřípravek pro odstranění nečistot z karoserie vozu před aplikací ochran na karoserie Ceramic
Nano Armour. Zároveň slouží k udržování povrchu karoserie po aplikaci a k prodloužení životnosti ochranných politur.
Před aplikací ochranných politur je vždy velmi důležité povrch perfektně připravit. To znamená zbavit jej veškerých
nečistot a mastnot. Díky výborným odmašťujícím účinkům a schopností odstranit i zašlou špínu, je přípravek Ceramic
Nano Shampoo optimálním pomocníkem pro základní přípravu karoserií automobilů, lodí i motocyklů. Zároveň se
používá pro údržbu ošetřených vozidel a prodloužení životnosti ochranných politur. V případě, kdy je karoserie vozu
zasažena asfaltem, polétavou rzí, zbytky hmyzu a podobnými těžko odstranitelnými nečistotami, doporučujeme tyto
(před ﬁnálním mytím šamponem) odstranit pomocí speciálních přípravků ze série Nano čističů.
Návod k použití
Prostředek důkladně protřepejte. Čištěný povrch nejdříve důkladně opláchněte, nejlépe tlakovou vodou, abyste jej
zbavili hrubých nečistot. Najdete-li na karoserii těžko odstranitelné nečistoty typu asfalt, polétavá rez, zbytky hmyzu
apod., je vhodné tyto odstranit pomocí speciálních čističů ještě před samotným mytím. Šampon smícháme společně s
teplou vodou v poměru asi 30ml šamponu na 10 litrů vody, zamícháme a necháme asi 2 minuty odstát. Poté karoserii
pomocí nové měkké houby umyjeme a opět opláchneme vodou. Vůz je vhodné poté ihned vysušit, aby nám na
karoserii nezůstávaly stopy po samovolně vyschlých kapkách. K osušení můžeme použít silikonovou stěrku a
mikrovláknovou utěrku. V případě, že Váš vůz ještě není ošetřen ochrannou politurou a chystáte jej tedy poprvé,
doporučujeme karoserii umýt ještě jednou a to silnějším koncentrátem běžného saponátu (bez vůní a přísad), tím
zbavíme povrch zbytkových mastnot. Pamatujte, že příprava vozu je nejdůležitější částí procesu ochrany. Není žádoucí,
aby na vozidle zůstaly jakékoli stopy nečistot. Ty by mohly zapříčinit omezenou funkci a nižší životnost politur Pikatec.
Proto v případě potřeby postup mytí opakujte a máte-li problém odstranit některý typ nečistot, obraťte se na naši
infolinku, kde Vám naši pracovníci poradí s postupem.
Spotřeba: V závislosti na poměru ředění.
Důležité informace a Bezpečnostní upozornění: Účinnost přípravku je závislá na typu a na znečištění povrchu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte gumové ochranné rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte. Neručíme za

případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě
dotazu využijte naši technickou podporu. Skladujte v chladných a suchých prostorách. Nevystavujte teplotám pod
bodem mrazu!!! Před použitím čtěte bezpečnostní listy!

