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NANO TEKUTÉ STĚRAČE
Nano Liquid Wipers



Co jsou Nano Tekuté stěrače?

1. fáze - příprava skla k aplikaci:

Jedním z bezpečnostních prvků každého vozu je čelní sklo. Samo o sobě nám zajišťuje výhled z 
vozidla, který by měl být za každých okolností bezpečný. Zároveň je sklo ale pod obrovským náporem 
vnějších vlivů. Odletující kamínky od vozidel, prach a písek v ovzduší, které do skla narážejí a 
zanechávají v jeho struktuře miniaturní kráterky, stěrače, které pomalu ale jistě sklo obrušují.

Dalším z takových jevů je i déšť, který bezpečný výhled snižuje mnohonásobně a reakční doba se díky 
tomu razantně prodlužuje. Tekuté stěrače Pikatec vytvoří na povrchu skla neviditelný tenký film, který 
až 3 měsíce odpuzuje vodu i nečistoty a při rychlosti 60km/h nebo více téměř zcela nahrazuje běžné 
stírání. Hydrofobní vrstva za deště odpuzuje shlukující se kapičky vody a odvádí je pryč. Bezpečnost 
a komfort jízdy za deště se tak při používání tekutých stěračů Pikatec mnohonásobně zvyšuje.  

čistou a suchou utěrkou. Pokud sklo není příliš znečištěné, nebo zaprášené, k můžeme k jeho přípravě použít

 sklo bez nečistot, šmouh a zaschlých kapek od vody.

 rychle vysychat, proto se zbytečně nezdržujte a ihned po otevření sáčku celé sklo otřete. Pokud se nám před

Tyto musíme před nanesením tekutých stěračů ze skla odstranit a to tak, že sklo doleštíme čistou a suchou, 

Ze všeho nejdříve je nutné ze skla odstranit veškeré nečistoty včetně například zaschlých zbytků hmyzu, výkalů apod. V případě 
silného zněčištění, doporučujeme sklo nejdříve opláchnout nejlépe tlakovou vodou a poté jej omýt nanošamponem
 Pikatec, nebo jiným autošamponem bez příměsi vosků a dalších aditiv. Po omytí sklo opět opláchneme a osušíme 

 i jakýkoli prostředek určený na čištění oken bez příměsí a přidaných vůní. Dobře připravený povrch znamená

Takto vyčištěné okno dále přetřeme pomocí Odmašťovacího ubrousku (Degreasing Napkin), který se nachází
 v sáčku označeném číslem 1. Snažte se nevynechat žádnou plochu skla. Odmašťovací látka má snahu

 tím nepodařilo sklo zcela vyčistit, mohou se po otření odmašťovacím ubrouskem na skle objevit šmouhy. 

nejlépe mikrovláknovou, utěrkou.
2



Otevřeme sáček Nano Tekuté stěrače a uvnitř umístěným aplikačním ubrouskem ihned sklo přetřeme 
stejným způsobem, jako jsme jej odmašťovali. Nevynechejte při aplikaci žádnou plochu. Přípravek na 
skle téměř okamžitě zasychá. Pokud ještě ubrousek zanechává na skle stopy tekutiny, je možné po 
zaschnutí první vrstvy přetřít sklo ještě jednou. 
Po celkovém zaschnutí (cca 5 minut) zkontrolujeme sklo na přítomnost šmouh. Pokud je na skle 
objevíme, jednoduše jej dočistíme pomocí běžného čističe na okna (bez příměsí) a nejlépe čistou a 
suchou mikrovláknovou utěrkou. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Voděodpudivý film nemá žádné ochranné účinky. Sklo tak dále podléhá všem vnějším vlivům. 
Chcete-li jej chránit i před poškozením, zvolte Ochranu na skla z řady Ceramic, nebo Diamond. 
Sklo tak bude mít nejen hydrofobní účinky, ale získá také tvrdou a pružnou vrstvu, která 
odolává téměř všem přírodním jevům a to až 12 měsíců.

2. fáze – nanesení Tekutých stěračů

Účinnost tekutých stěračů je závislá na sklonu a míře poškození čelního skla. Při rychlosti 60km/hod se standardně začínají kapičky vody samovolně 
odvalovat ze skla pryč. V případě většího sklonu, nebo poškození skla například od drobných kamínků apod., se rychlost nutná k odvalování kapiček 
může navýšit.

Voděodpudivý film působí na skle až 3 měsíce od aplikace. Životnost však může zkrátit používání agresivních směsí do ostřikovačů, nebo jiné chemické 
čistící prostředky. V případě omezení funkčnosti je nutné nanést novou vrstvu tekutých stěračů.
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