
Nano Protect Ceramic & Sanitary – Ochrana keramických povrchů a dlaždic

Použití
Hodí	se	všude,	kde	přijdete	do	styku	s	keramikou.	Jedná	se	především	o	dlaždice	a	obklady,	veškerou	sanitu,	jako	jsou	umyvadla,	bidety,	
toaletní mísy, keramické vany, sprchové kouty, držáky na mýdla, ale i keramické sošky či jiné dekory či části nábytku.

Popis
Nanotechnologický prostředek Nano Protect Ceramic & Sanitary je speciálně vyvinutá politura s antibakteriálním účinkem sloužící 
k ochraně keramických povrchů a dlaždic. Jeho antibakteriální účinek zabraňuje rozmnožování bakterií na povrchu.
Nová, revoluční receptura nanotechnologického prostředku, který na lakovaném povrchu vytváří neviditelnou transparentní vrstvu 
z nanočástic (miliardtina metru), tedy jakýsi tvrdý ochranný štít. Vniká do pórů ve struktuře laku a uzavírá jej, čímž ho povrchově chrání. 
Vyhlazuje jeho povrch a díky přítomnosti tvrdých nanočástic oxidů jej zpevňuje. Má dlouhodobé působení – 12 měsíců, zajistí vysoký lesk, 
ochranu před škrábanci od drobných nečistot a prachu, ochranu před vlivy solí, chemikáliemi, různými detergenty a UV zářením. Polituru 
nanášejte výhradně na plochy předmyté a vyčištěné. 

Návod k použití: 
Před použitím důkladně protřepejte! Jelikož se jedná o nanotechnologii, nanášejte opravdu jen malé množství prostředku, jinak zbytek 
pouze setřete při následném rozleštění. Rovnoměrně rozetřete, nejlépe nesavým hadříkem na viditelný film. Nechte zhruba 30 minut 
zaschnout, kdy film lehce zesvětlá, a vyleštěte do vysokého lesku. Neaplikujte na přímém slunci, ale již po 90 minutách můžete povrch 
vystavit přímému slunci. Po takovémto ošetření odolává i vodě. Politura tuhne shora, tudíž pod tvrdnoucí horní vrstvou je po dobu  
12 hodin ještě měkká spodní část politury.
Optimální ochranný účinek a tvrdost nastává až po 12 hodinách, kdy se nanočástice na povrchu urovnají a vytvoří ochranný štít 
(krystalickou mřížku). Během této doby se na povrch vyloučí velmi tenká vrstva velmi slabě viditelného prášku, která není 
voděodpudivá a kterou lze smýt vlhkým hadříkem. Voděodpudivost nastává po omytí této vrstvy a každým dalším mytím se tyto 
vlastnosti po určitou dobu zlepšují.
Video návod najdete na www.pikatec.cz nebo můžete použít QR kód.



Spotřeba
Spotřeba produktu je přibližně 3 - 5 ml na m2. Nanáší se pouze jedna vrstva. 

Důležité informace
Veškeré znečištěné umaštěné a zaprášené povrchy ošetřené politurou Pikatec se velmi snadno a rychle čistí pouhým otřením vlhkým hadříkem, namočeným 
v	koncentrátu	čistícího	prostředku	Pikatec	Clean	Home.	Špína	neulpívá	ve	struktuře	materiálu	a	povrch	stále	vypadá,	jako	nový.	U	sanitárních	výrobků,	např.	u	toaletních	
mís, nečistoty významně méně ulpívají na povrchu a jejich údržba je velmi jednoduchá a rychlá. 
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!!!




