
Diamond Nano Protect Wheel - Ochrana kol (30ml)

Týden až 2 týdny po aplikaci je nutné kola umýt ručně teplou vodou spolu s přípravkem Diamond Nano Shampoo. Odstraní se tím zbytkové 
mastnoty, které ochranná politura dodatečně vyloučí z karoserie (tzv. emulgátory), a které do umytí omezují voděodpudivý efekt.
Tak jako se před ošetřením zapékal brzdný prach do struktury disku a ničil jej, tak může v menší míře ulpívat po ošetření na ochranné vrstvě. 
Disk kola tedy zůstává bez poškození, pokud jej ale nebudeme delší dobu mýt, jemný prášek z brzdového obložení se na polituře uchytí a půjde 
hůře odstranit. Takto připečený brzdný prach snadno odstraníte opět přípravkem Nano Clean Wheel. Nemusíte mít obavy, přípravek byl 
uzpůsoben tak, aby ochrannou vrstvu nepoškodil.    

Disky kol jsou vystaveny extrémním podmínkám. Mimo nárazů prachových i větších částic jako jsou drobné kamínky z vozovek, jsou pod 
náporem rozžhaveného brzdného prachu, který při brždění na disky dopadá a zapéká se do jejich struktury. Odstranění takto „zažrané” špíny 
bývá téměř nemožné. Ochranná politura Diamond Protect Wheel hrubý povrch kola vyhladí, vytvoří na něm velmi tvrdou a pružnou odolnou 
vrstvu, která jej chrání před škrábanci od drobných kamínků, prachu a zabraňuje nečistotám proniknout k povrchu disku. Díky teplotní odolnosti 
až 700°C zabraňuje poškození disků od extrémně zahřátého brzdného prachu.

Přípravek se používá pro ochranu hliníkových, chromovaných i lakovaných kol. Povrch disků pokryje velmi tvrdou neviditelnou vrstvou, která je 
chrání před abrazivními částicemi z okolí a odolává i vysokým teplotám vyvinutých při brždění.

Než vůbec začnete aplikovat, je nutné disky zbavit veškerých nečistot a mastnot, které by mohly zapříčinit omezenou funkci politury a její 
životnost. Ideálním prostředkem na vyčištění kol je Nano Clean Wheel ze série nano čističů Pikatec. Po jeho použití doporučujeme kola omýt 
ještě teplou vodou s nano šamponem Diamond, abychom smyli i zbytkové nečistoty. Po vysušení zkontrolujte, zda na discích nezůstaly stopy po 
kapkách vody, nebo jiné fleky. Ty je potřeba před aplikací z disků kol odstranit, jinak byste je v polituře mohli „zakonzervovat“ a bylo by velmi 
obtížné se jich následně zbavit. 
Před použitím i během aplikace přípravek velmi důkladně protřepávejte. Na nesavou aplikační utěrku umístíme pomocí dávkovače pouze jednu, maximálně 
2 kapky ochranné politury. Krouživými pohyby pak na kola naneseme souvislý a velmi tenký film přípravku. Při práci se snažte znovu nepřejíždět již 
naaplikované plochy, zvýšila by se tak pracnost jak nanášení, tak i následného rozlešťování. Nemusíte mít obavy, pohybujeme se v nano prostředí a jedna 
vrstva (jedno přejetí plochy aplikační utěrkou) je pro ošetření povrchu naprosto dostačující. Po nanesení necháme polituru 30 minut vytvrdnout. 

Návod k použití: 

Po 30 minutách začneme rozlešťovat polituru mikrovláknovou utěrkou. Na utěrku příliš netlačíme a pokračujeme v práci až do úplného vyleštění. 
Utěrka do sebe absorbuje přebytky politury, proto je vhodné ji překládat a v době, kdy při rozlešťování začíná zanechávat stopy, ji otočit.



Spotřeba: Množství v balení vystačí na jednu aplikaci ochranné vrstvy 5ti disků kol. Po otevření lahvičky polituru ihned spotřebujte.

Důležité informace a Bezpečnostní upozornění: Neaplikujte na přímém slunci, při teplotách nad 25°C a za deště. 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. 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!


