
Diamond Nano Degreaser & Polisher - Odmašťovač a Rozlešťovač Diamond (5 0ml)
Používá se pro finální odmaštění autoskel před aplikací ochranné politury Diamond Nano Protect Glass a k rozlešťování politur Diamond Nano 
Armour (Ochrana karoserií) a Diamond Nano Protect Glass (Ochrana skel). 

Nanotechnologický prostředek Diamond Nano Degreaser & Polisher vniká hluboko do pórů autoskel a dokáže tak odstranit široké spektrum 
mastnot, které by mohly ovlivnit přilnavost a funkčnost ochranné politury na sklo. Používá se proto jako finální odmašťovač před její aplikací. 
Protože se mastnoty, které způsobují dočasné omezení voděodpudivosti, nevyhýbají ani ošetřeným vozům, je přípravek vhodný i pro odmaštění 
ošetřeného povrchu vozu, ať už jde o karoserii, skla, nebo kola. Je tak vhodným doplňkem pro údržbu vozidla po aplikaci. Unikátnost samotné 
řady Diamond pak tkví v těch nejlepších vlastnostech, které nanotechnologie Pikatec dokáže nabídnout. Diamond Nano Armour - Politura na 
karoserie a Diamond Nano Protect Glass - Politura na skla, pak přinášejí nejvyšší stupeň ochrany karoserie, laku a skel. Jejich rozleštění je díky 
tomu možné pouze s pomocí přípravku Nano Degreaser & Polisher. Přípravek naředí ještě nevytvrzelou přebytečnou vrstvu ochranné politury, 
kterou pak lze snadno rozleštit.
Návod k použití: 
Před použitím přípravku jej velmi důkladně protřepejte. 
Odmaštění autoskel před aplikací ochran: I zdánlivě čistá skla vozu v sobě skrývají mastnoty, které mohou omezit funkčnost následné ochrany. Je 
tedy nutné je před samotnou aplikací ochrany odstranit a to tak že na čistou, nejlépe mikrovláknovou utěrku, si přípravek Nano Degreaser & 
Polisher lehce nastříkáme a okna zbavená hrubých nečistot utěrkou přetřeme. Následně zkontrolujeme, zda na oknech nezůstaly šmouhy a pokud 
je vše v pořádku, můžeme zahájit nanášení ochranné politury na sklo. Pokud nám na některé části skla zůstaly šmouhy, postup opakujeme až 
do úplného vyčištění / odmaštění. 
Odmaštění povrchů vozu po aplikaci: Chráněné vozy odpuzují vodu, špínu i mastnoty. Pokud však mastnot nasbíráte příliš mnoho, omezí se 
dočasně voděodpudivost ochranných politur, ať už se jedná o karoserii, skla a nebo kola vozu. Aby se voděodpudivost znovu nastartovala, je 
nutné tuto mastnou vrstvu odstranit. Běžně nám k tomu stačí vůz omýt přípravkem Diamond Nano Shampoo, pokud však po umytí stále 
nevidíme efekt, patřičnou část vozu přečistíme pomocí mikrovláknové utěrky, na kterou si lehce nastříkáme Nano Degreaser & Polisher. Pokud 
ani toto nepomůže, „nachytali” jste na vůz chemicky velmi složité mastnoty. Bude nutné vůz očistit přípravkem Nano Activator, následně umýt 
Nano šamponem Diamond a finálně odmastit přostředkem Diamond Nano Degreaser & Polisher. Tímto postupem vůz zbavíte i těch nejhorších 
mastnot a znovu nastartujete voděodpudivý efekt. 
Rozlešťování ochranné politury na karoserii Diamond Nano Armour a ochrany na skla Diamond Nano Protect Glass: Úroveň ochrany karoserie řady 
Diamond je na tak vysoké úrovni, že pro svoji tvrdost je velmi obtížné ji běžným způsobem rozleštit. Přípravek Diamond Nano Degreaser & 



Polisher jsme proto uzpůsobili tak, aby přebytky ochranné vrstvy naředil a bylo snadné je z karoserie či skel odstranit / rozleštit. K tomu 
používáme mikrovláknovou utěrku, na kterou si lehce přípravek nastříkáme a ihned začneme rozlešťovat. Na utěrku příliš netlačíme, zvýší-li se 
nám pracnost, opět si na utěrku přípravek přidáme a pokračujeme v práci. Utěrka do sebe absorbuje přebytky politury, proto je vhodné ji 
překládat a v době, kdy při rozlešťování začíná zanechávat stopy, ji otočit.

Důležité informace a Bezpečnostní upozornění: Vždy odmašťujte povrch předmytý / předčištěný, zbavený hrubých nečistot, aby v jejich důsledku 
nemohlo dojít k poškrábání laku, nebo jiných částí karoserie. Přípravek nelze zaměnit s prostředky z řady Ceramic a Home! Vzhledem k rozdílnému 
složení by mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy a nefunkčnosti ochran. Vždy čtěte aktuální informace na webové stránce produktu na 
www.pikatec.cz. Neručíme za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě 
nejasností se obraťte na naši technickou podporu.

Spotřeba: Množství v balení vystačí na odmaštění skel a rozleštění přebytečné ochranné vrstvy na sklech a karoserii vozu velikosti MPV

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte gumové ochranné rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte. Skladujte v chladných a suchých 
prostorách. Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu!!! Před použitím čtěte bezpečnostní listy!


