Nano Activator – Nano aktivátor politur
Přípravek je určený pro opětovné nastartování voděodpudivých (hydrofobních) vlastností všech ochranných politur Pikatec v
automobilovém i domácím sektoru. Není určen pro textilní a kožené povrchy.
Popis
Chráněné povrchy odpuzují vodu, špínu i mastnoty. Pokud však mastnot nasbíráte příliš mnoho, omezí se dočasně voděodpudivost
ochranných politur, ať už se jedná o automobily, nebo domácnosti. Veškeré ostatní vlastnosti, jako je tvrdost, UV filtry, chemická
odolnost apod., jsou i přes mastnoty plně funkční. Aby se znovu nastartovala i voděodpudivost, je nutné tuto mastnou vrstvu
odstranit. Běžně nám k tomu stačí omýt povrch šamponem Nano Shampoo (u vozidel) nebo univerzálním čističem Nano Clean Home
(u domácností). Pokud však po umytí stále nevidíme voděodpudivý efekt, „nachytali” jste na povrch chemicky velmi složité mastnoty.
Bude nutné povrch očistit přípravkem Nano Activator, následně umýt šamponem, resp. univerzálním čističem u domácností a případně
povrch finálně odmastit přostředkem Nano Degreaser & Polisher - Odmašťovač a Rozlešťovač (dříve Nano Clear Glass - Čistič skel)
dané řady. Tímto postupem povrch zbavíte i těch nejhorších mastnot a znovu nastartujete voděodpudivý efekt.
Návod k použití:
Před použitím protřepejte. Na čistý a suchý chráněný povrch naneste pomocí rozprašovače prostředek Nano Activator a ihned
vyčistěte jemným (nejlépe mikrovláknovým) hadříkem. Povrch tím zbavíte chemicky složitých mastnot, které brání voděodpudivému
efektu. Abychom se zbavili i zbytkových mastnot, doporučujeme poté povrch omýt šamponem dané řady u řady CAR, nebo
univerzálním čističem Nano Clean Home u povrchů v domácnosti a případně povrch dočistit pomocí přípravku Nano Degreaser &
Polisher - Odmašťovač a Rozlešťovač (dříve Nano Clear Glass - Čistič skel). Při silném znečištění postup opakujte.
Spotřeba:
Spotřeba produktu je přibližně 5-10 ml na m2.
Důležité informace a bezpečnostní upozornění:
Neaplikujte na přímém slunci či za deště! Přípravek použijte nejdříve po 5ti dnech od aplikace u nesavých povrchů a po 3 týdnech

u povrchů savých (dřevo, kámen). 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!

