
NANO

TAR REMOVER
ODSTRAŇOVAČ ASFALTU

Nano Tar Remover (150 ml) je velmi silný 
prostředek k prvotnímu vyčištění a 
odstranění asfaltu, lepivých skrvn, oleje a 
dalších těžce odstranitelných nečistot z 
karoserie vozu. Na karoserii rozpouští i 
zatvrdlé skvrny, zároveň nepoškozuje lak 
vozu.
Pokud je Vaše vozidlo zasaženo výše 
zmíněnými nečistotami, je nutné je 
odstranit ještě před samotným mytím vozu. 
Čištěná místa pak doporučujeme po umytí 
šamponem ještě odmast i t  pomocí 
přípravku Nano Clear Glass, abychom 
odstranili zbytkové mastnoty, které může 
asfalt  apod. na karoserii zanechat.

Vysoce účinný přípravek pro odstranění 
asfaltových a jiných těžko odstranitelných 
skvrn z karoserie vozidel.

Nano TAR Remover - 
Odstraňovač asfaltu  

Popis

Návod k použití
Prostředek důkladně protřepejte, a s 
pomocí aplikační utěrky naneste na 
znečištěná místa. Nechejte působit a poté 
setřete rozpuštěnou nečistotu například za 
pomocí měkkého savého papíru. Pokud se 
nečistota nepodařila zcela odstranit, 
postup opakujte. Po odstranění skrvn 
karoserii důkladně omyjte přípravkem 
Nano Shampoo, následně silnějším 
koncentrátem mycího saponátu a po 
vysušení doporučejeme čištěná místa 
odmastit přípravkem Nano Clear Glass, aby 
se docílilo odstranění zbytkových mastnot, 
které mohl asfalt, nebo jiné skvrny na 
karoserii zanechat. To by bylo nežádoucí 
pro následnou aplikaci ochranných politur.

Spotřeba
Spotřeba produktu je přibližně 7-20 ml na 
m2. Nanáší se pouze jedna vrstva. 

Důležité informace
Účinnost přípravku je závislá na typu a na 
znečištění povrchu. 

Bezpečnostní upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci 
používejte gumové ochranné rukavice. 
nejezte, nepijte a nekuřte. Neručíme za 
případné škody způsobené nesprávným 
použit ím nebo skladováním. Proto 
dodržujte aplikační postup a v případě 
dotazu využijte naši technickou podporu. 
Skladuj te v chladných a suchých 
prostorách. Nevystavujte teplotám pod 
bodem mrazu !!! Před použitím čtěte 
bezpečnostní listy!
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