PRAMOTEC GC
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Αυτό το προστατευτικό επιφανειών κάνει όλες τις λείες επιφάνειες
το γυαλί, καθρέφτες και κεραμικά αδιαπέραστα από το νερό
και εμποδίζει την επικάθηση ρύπων ρύπων από σκόνη, έντομα,
περιττώματα πουλιών, κ.α.
Συνίσταται για καταναλωτική χρήση : διαχωριστικά μπάνιου,
πλακάκια, κεραμικά, παράθυρα, κ,α. Η προστασία των επιφανειών
βοηθά η βροχή και το χιόνι να γλιστρούν από τις επιφάνειες και
διευκολύνει τον καθαρισμό.
•Προστασία επιφανειών βασισμένη στην νανοτεχνολογία
•80% λιγότεροι ρύποι και άρα ευκολότερος καθαρισμός
•Κατάλληλο για οικιακή-επαγγελματική χρήση
•Κάνει τον νερό , τους ρύπους, τη βροχή να κυλούν πάνω στην
προστατευμένη επιφάνεια
•Δίνει στην επιφάνεια ιδιότητες αυτοκαθαρισμού
Γενικά:
Το PramoTec GC είναι ένα εξαιρετικά λεπτό προστατευτικό
στρώμα σε επίπεδο μεγέθους νάνο . Τροποποιεί τις ιδιότητες των
προστατευμένων επιφανειών όπως το γυαλί και οι κεραμικές
επιφάνειες. Το αποτέλεσμα είναι επιφάνειες με ιδιότητες απώθησης
νερού και ρύπων. Κάνει τα επιφάνειες εύκολες στον καθαρισμό.
Επιφάνειες εφαρμογής:
Κυρίως για καταναλωτική χρήση. Τοίχους μπάνιου, κεραμικές
επιφάνειες, παράθυρα, αίθρια, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια.
Δοσολογία :
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Οδηγίες εφαρμογής:
Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λιπαρούς
ρύπους και στεγνή. Απλώστε μερικά ml από το προϊόν σε ένα
στεγνό καθαρό πανί και τρίψτε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις.
Επαναλάβετε και δεύτερη φορά ώστε να θαμπώσει η επιφάνεια.
Ψεκάστε την επιφάνεια με νερό και σκουπίστε τη με ένα καθαρό
πανί μέχρι να στεγνώσει.
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Κατανάλωση:
Περίπου 5 με 15 ml / m2
Συστάσεις για την χρήση του προϊόντος:
Η εφαρμογή γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 30ο C . Ποτέ μην το εφαρμόζετε
κάτω από το φως του ήλιου. Καθοριστικός παράγοντας αποτελεσματικότητας κατά την
εφαρμογή είναι η καλή καθαριότητα της επιφάνειας.
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εμφάνιση : διαυγές υγρό
Χρόνος αποθήκευσης : Αποθηκεύεται για 2 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου, ποτέ
μην το αποθηκεύετε σε σημεία που φωτίζονται από τον ήλιο.
Συστατικά : Propanol, Siloxane
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