TCano Norge AS

3D NANOPOLISH BIL
Bileiere som vil vedlikeholde bilen ønsker best mulig resultat
og holdbarhet. Vår 3D NanoPolish er et produkt som er det
beste som har vært mulig å fremstille til nå. Vi har vært i stand
til å øke holdbarheten i tillegg til meget god mot standsdyktighet mot avfettingsmidler og andre ytre påvirkninger.
3D NanoPolish er et ”All-in-One”-produkt basert på 3-dimensjonal, hybrid kjemisk nanoteknologi.*
*) Les mer på våre websider.

Egenskaper:
• Tester har vist minst 15 mnd. holdbarhet på billakk.
• Inneholder rense- og slipestoffer som fjerner forvitring i
lakken og bringer farge og glans tilbake.
• Det eneste produktet du trenger. Renser, polerer og
beskytter, alt i én operasjon!
Kjennetegn:
• Gir utmerket glans og holdbarhet til lakkerte flater.
• Optimal glans oppnås etter ca 48 timer.
• Holdbare "lett å rengjøre" egenskaper.
• Kan ikke brukes på matte eller ruglete plastlister da produktet
inneholder slipestoffer.
• Tåler avfettingsmidler meget godt i forhold til voksbaserte
produkter.
• Meget drøy i bruk.
• Stor besparelse av arbeidstid.
• Kan sitte lenge på flaten før den poleres av.
• Avgir lite eller minimalt med støv ved avpolering.
• Glattere flate medfører at salt, dieselsøl og annen forurensing
blir lettere å fjerne.
• Bindingen til flaten er sterk.

Brukerveiledning:
• Lakk må avfettes!
• Andre flater må være fri for fett/olje.
• Påføres for hånd eller med polermaskin. Bearbeid et passende felt av gangen.
• En etterpolering kan gjøres med pad av microull eller ull.
NB! Utvis forsiktighet da spesielt pad av ull kan avgi høy
varme. Bruk helst en oscillerende polermaskin.
• Full glans oppnås etter ca 48 timer.
• Ikke bruk vaskemidler som inneholder voks eller silikon
etter behandling med 3D NanoProtect.
• Ikke bruk voksbaserte polishprodukter til polering etter
behandlingen. Påfør heller litt mer av produktet på utsatte
steder, eller når effekten synes å avta.
• Om man ønsker å gå over til vokspolish senere, bør det
gjøres først når effekten av behandlingen har avtatt. Det
kan ta opptil 2 år. Gjør evt. en lett rubbing/rens.
• Ikke bruk produktet på glassflater. Fjernes med fuktig klut
før det tørker. Kan brukes på lykteglass (Lexan).
• Produktet inneholder ikke silikon!
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