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Informace k výrobku od firmy Koch Chemie GmbH.
NANO zapečetění skla
Sada pro NANO zapečetění skla
Reaktivní zapečetění Higt-Tech, vytváří na všech povrchových plochách skel, zrcadel a
keramiky hydrofobní NANO síť, která je extrémně odolná vůči chemikáliím a otěru. Ošetřené
plochy jsou trvale zapečetěny a je možné je snadno čistit.
Tento vzniklý lotosový efekt snižuje přilnavost nečistot životního prostředí, hmyzu, ledu, atd.
Z čelního skla osobních vozů jsou za jízdy dešťové kapky odnášeny proudem vzduchu, od
cca 80 km/h, a jedinečným odperlovacím efektem se znatelně redukuje používání stěračů a
zlepšuje se viditelnost za deště. Trvanlivost: až jeden rok nebo 20.000 km. Obsah sady: 1x
250 ml abrazivního přípravku a 1x 250 ml přípravku na zapečetění skla.

Oblasti použití
Povrchové plochy skel, zrcadel a keramiky

Doporučení k použití
A1. Čištění povrchu skel
1.

Skla musejí být před zapečetěním pečlivě vyčištěna, aby bylo umožněno chemické
spojení s povrchem. Sklo vyčistěte přípravky „Glas Star“ nebo „Speedglasscleaner“,
velmi odolné nečistoty předem důkladně a bezezbytkově vyčistěte pomocí
„Reinigungsknete blau“. (čistící modelína modrá č. 4183001)

2.

Po vyčištění čelního skla a odstranění koroze skla musí být povrch následně důkladně
vyčištěn abrazivním přípravkem (komponenta 1- lahvička s abrazivním prostředkem).
Před každým použitím lahvičku důkladně protřepejte. Abrazivní přípravek nanášejte na
povrch skla při strojní aplikaci (leštící stroj) leštícím kotoučem z mikrovláken (č. 999308)
při nízkých otáčkách, při ruční aplikaci mikrovláknovou houbou pro ruční leštění (č.
999291) nebo papírovou utěrkou (č.140540). Několik minut lehce leštěte poté přeleštěte
a nakonec vyleštěte silou, až je povrch na omak hladký a vytvoří se suchý film. U
starších skel musí být tento postup prováděn obzvlášť pečlivě, protože horní,
korodovaná vrstva skla musí být kompletně odstraněna, aby bylo zaručeno perfektní
začištění. Nenanášejte na plasty a gumy (nebezpečí bílých usazenin). Následně
suchými a čistými papírovými utěrkami (č. 140540) bezezbytku vyleštěte. Aby se
předešlo porušení zesítění, nedotýkejte se už potom prsty skla (použijte jednorázové
rukavice)

B. Zapečetění
1. NANO zapečetění skla (komponenta 2) nanášejte pouze na úplně suché čelní sklo
popř. keramický povrch při teplotách okolí mezi 10 až 30°C (ideálně 15-25°C).
V průběhu aplikace se vyhněte slunečnímu záření. Použijte vhodné jednorázové
rukavice.
2. Při nanášení komponenty 2 (nános na m2: cca 25-30 ml) na přední sklo začněte nejdříve
tím, že si přední sklo pomyslně rozdělíte na dvě poloviny a komponentu 2 začněte
nejdříve nanášet na první polovinu (na celé přední sklo potřebujete cca 25-30 ml
na 1 m2). Papírovou utěrkou (č.140540) nanášejte na povrch skla a leštěte, až vznikne
stejnoměrný tekutý film. Během leštícího procesu nanášejte komponentu 2 vícekrát, až
spotřebujete doporučené množství. Po 2-3 minutách se vytvoří stejnoměrný film (bez
tvoření kapek).
3. Přibližně po 2 minutách tento film bezezbytku vyleštěte čistou papírovou utěrkou
(č.140540). Obtížně odstranitelné zbytky po pečetění mohou být opět rozpuštěny
komponentou 2 a bezprostředně poté vyleštěny.
4. Zapečetění je vytvrzeno v závislosti na teplotě (teplejší je rychlejší) po 15-60 minutách. Do
úplného vytvrzení chraňte před vodou a novými nečistotami.
Důležitá upozornění: nenanášejte na zahřáté plochy. Není vhodné pro ošetření skla
v interiéru vozu, protože v prostoru pro cestující se vlivem hydrofobního účinku zvyšuje sklon
k zamlžení skel. Načaté balení ihned po použití opět pevně uzavřete. Trvanlivost komponent
1 a 2 je cca 1 rok. Silně hydrofilní přísady k mytí skel (např. tenzidy) mohou negativně
ovlivnit odperlovací efekt.

Balení
Druh č.

Balení

202001

250 ml

Upozornění
Tato informace k produktu vám má a může jen nezávazně poradit. Nemůže být z ní
odvozena záruka z naší strany. Prověřte prosím, zda je tento výrobek vhodný pro váš případ
použití. Rádi vám kdykoli poradíme.

