
Nano Protect Glass – Ochrana na sklo 

Použití
Prostředek Nano Protect Glass se hodí na ochranu venkovních skleněných ploch ošetření oken, skleněných vitrín, zimních zahrad, 
přístřešků či bazénových zakrytí vyrobených ze skla, u vnitřního použití se skvěle hodí na ošetření skleněného nábytku, skleněných 
sprchových koutů a vůbec tam, kde sklo přijde do kontaktu s vodou a tvoří se na něm vodní kámen.

Popis
Nanotechnologická hydrofobní ochrana. Na povrchu skla snižuje ulpívání nečistot a odpuzuje vodu. Po aplikaci má životnost až jeden 
rok. Nanočástice (velikosti miliardtiny metru) obsažené v tomto přípravku vytváří na povrchu skla neviditelnou transparentní vrstvu. Je 
to jakýsi tvrdý ochranný štít, který vniká do pórů skla a vyhlazuje jeho povrch. Následkem toho se nemůžou nečistoty dostat do pórů, 
protože ošetřený povrch neumožňuje dobrou přilnavost. Povrch ošetřený prostředkem Nano Protect Glass navíc získává vyšší tvrdost 
a letící předměty se od nanovrstvy lehce odrazí, čímž nedochází k vytváření dlouhých škrábanců a rýh. Organické zbytky (např. ptačí 
trus) nepoškozují ošetřený povrch skla. Tento hydrofobní prostředek pracuje na principu lotosového efektu. Při kontaktu s vodou dochází 
k výraznému odpuzování kapek vody z povrchu samospádem či prouděním vzduchu. Stékající voda odstraňuje částice nečistot z povrchu 
skla, které tam předtím ulpěly. Při dešti tedy dochází k samočisticímu efektu skla. 

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepejte! Neaplikujte na přímém slunci či za deště! Aplikujte pouze na velice dobře vyčištěný a odmaštěný 
povrch, který je zbaven vodního kamene, je opláchnutý teplou vodou a je vysušený! Povrch skla je nutné odmastit přípravkem Nano 
Clear Glass. Pomocí nesavé aplikační utěrky naneseme krouživým tahem přípravek Nano Protect Glass na povrch skla. Necháme 5 
minut zaschnout. Po uplynutí této doby ručně vyleštíme povrch do vysokého lesku a to tak, že na rozlešťovací hadřík si lehce nastříkáte 
přípravek Nano Clear Glass a ihned začnete rozlešťovat. Při rozlešťování NETLAČÍME! Jednoduše krouživými pohyby a přítlakem okolo 
0,5kg přejíždíme přes nanesený film, až se film postupně ztratí. Leštění před i po uvedeném čase je nevhodné. 



Už po 90 minutách může být povrch vystaven přímému slunci, vodě a mrazu do -5° C, kdy je schopen zcela ztvrdnout. Pro dokonalé vytvrdnutí není vhodné vystavovat 
povrch po dobu alespoň 12 hodin extrémním povětrnostním podmínkám (přívalový déšť, teploty pod -5° C či nad 30° C). 
Optimální ochranný účinek politury a tvrdost nastává až po 12 hodinách, kdy se nanočástice na povrchu urovnají a vytvoří ochranný štít (krystalickou mřížku). Při tuhnutí 
v nízkých teplotách se doba konečného vytvrzení o něco prodlužuje.
V případě špatné přípravy povrchu může dojít ke snížení účinnosti, omezení funkčnosti či snížení životnosti přípravku. Pro dokonalou přípravu je vhodné sklo vyleštit 
suchým, čistým hadrem (například při výskytu zaschlých kapek vody na skle). Nanesením a následným rozleštěním politury byste tyto fleky „zakonzervovali“ v polituře 
a poté by již bylo velmi obtížné se jich zbavit. Na skle by tyto nežádoucí jevy byly zvlášť nepříjemné. Neaplikujte na přímém slunci!
Video návod najdete na www.pikatec.cz nebo můžete použít QR kód.

Spotřeba 
Spotřeba produktu je přibližně 2 - 4 ml na m2. 

Důležité informace
Ochranná politura není vhodná na pískovaná a jinak povrchově upravovaná skla. Veškeré znečištěné umaštěné a zaprášené povrchy ošetřené politurou Pikatec se 
velmi snadno a rychle čistí pouhým otřením vlhkým hadříkem, navlhčeným čistícím prostředkem	Pikatec	Nano	Clear	Glass.	Špína	neulpívá	ve	struktuře	materiálu	a	
povrch	stále	vypadá,	jako	nový.
Na skleněných plochách v místech, kde se objevuje vysoká vzdušná vlhkost (např.: koupelny), přípravek nezabraňuje orosení skla. 
Při aplikaci našeho prostředku je potřeba prostory dobře větrat.

Bezpečnostní upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Při zasažení očí vymyjte proudem čisté vody. 
V případě náhodného požití vypláchněte ústa vodou a vypijte min. ½ l vody. 
V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 
Skladujte v chladných a suchých prostorách.  
Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu!!!




