ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μόνιμο προστατευτικό σύστημα επικάλυψης για γυάλινες και κεραμικές επιφάνειες
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NanoSkin ULTRATM
ΒΗΜΑ 1:
Το NanoSkin [UL-1] είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μίγμα διαλυτών, το οποίο ενεργοποιεί τις επιφάνειες
πριν την εφαρμογή της νανο-επικάλυψης. Απομακρύνει ανόργανα/οργανικά κατάλοιπα και ενισχύει τη
διαύγεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
(Χρησιμοποιήστε καθαρό και στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας)
1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς καθαρή και στεγνή και
απαλλαγμένη από οποιαδήποτε επικάλυψη ή μεμβράνη.
2. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια και αμέσως απλώστε με ένα ΣΤΕΓΝΟ
πανί μικρο-ινών, σαν να καθαρίζετε. Κάθε ψεκασμός καλύπτει κύκλο
διαμέτρου:
α) 30 εκατοστών σε γυάλινες επιφάνειες, ή
β) περίπου 25 εκατοστών σε γυαλιστερές κεραμικές επιφάνειες.

30 cm
or
25 cm

ΒΗΜΑ 2:
Το NanoSkin [UL-2] είναι μια υγρή σύνθεση από προστατευτικές, υβριδικές δομές ολιγομερών νανοτεχνολογίας. Εφαρμόζεται σε γυάλινες και γυαλιστερές κεραμικές επιφάνειες, μόνο μία φορά.
Δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό, διάφανο φιλμ, το οποίο αποτρέπει την επικάθιση αλάτων, σκόνης
και ρύπων, με αποτέλεσμα οι επιφάνειες να καθίστανται εύκολα καθαριζόμενες για πολλά χρόνια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
(Χρησιμοποιήστε καθαρά πανιά)
1. Ψεκάστε στην επιφάνεια και αμέσως μετά από κάθε ψεκασμό αλείψτε με
ένα ΣΤΕΓΝΟ πανί μικρο-ινών κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Κάθε ψεκασμός
καλύπτει κύκλο διαμέτρου: α) 30 εκατοστών σε γυάλινες επιφάνειες, ή β)
περίπου 25 εκατοστών σε κεραμικές επιφάνειες. Κατά προτίμηση, η
εφαρμογή να γίνεται υπό σκιά ή κατά τις απογευματινές ώρες.
2. Αμέσως σκουπίστε απαλά με ένα ΣΤΕΓΝΟ πανί μικρο-ινών ή χαρτί κουζίνας,
αποφεύγοντας τη χρήση σκληρών μέσων (βουρτσών, σκληρών
σφουγγαριών, κλπ). Συνεχίστε μέχρι η επιφάνεια να είναι εντελώς καθαρή.

Προσοχή: Μη βρέχετε την επιφάνεια εντός των πρώτων 15 λεπτών. Αποφύγετε επίσης τη χρήση
μηχανικών και χημικών μέσων καθαρισμού εντός του πρώτου 24-ώρου.
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