TCano Norge AS

3D NANOPROTECT BIL
3D NanoProtect er konstruert i 3 dimensjoner (layere) for optimal
beskyttelse av lakkerte flater, rustfritt stål, høyglanspolert stål, kunststoffoverflater, osv. Ved å konstruere produktet i flere ”layere” har
det gitt en sterkere binding til flaten enn det som hittil har vært mulig,
noe som igjen betyr lengre holdbarhet.
3D NanoProtect vil ikke fjernes av avfettingsmidler, slik man opplever med voksbaserte produkter.
3D NanoProtect er velegnet for ”pene” overflater.
På glatte flater som er matte/skitne, etc., anbefaler vi en behandling
med 3D NanoPolish, da denne vil fjerne forvitring og hente opp
igjen farge, samtidig som flaten renses. 3D NanoPolish vil gi samme
beskyttelse som 3D NanoProtect. (Se brukerveiledning).
3D NanoProtect kan også brukes på flater av kunsttstoff, skinnseter,
aluminiumsfelger, lykteglass, gummilister og dekksider.
Egenskaper:
• Rask og enkel polering. Strykes på flaten - og poleres/tørkes av!
• Utmerket glans og holdbarhet (opptil 15 mnd. på billakk).
• Holdbar "lett å rengjøre" egenskaper
• Motstår avfettningsmidler
• Anti-fingerprint effekt på metalliske overflater
• Gir fin glans og beskyttelse til de fleste plast- og gummilister.
(ingen hvite striper).
• Avgir ikke støv ved polering.
• Inneholder ikke slipemidler. Inneholder ikke silikon.

Brukerveiledning:
• Lakk må avfettes!
• Andre flater må være fri for fett/olje.
• Stryk et meget tynt, dekkende skikt på flaten med en svamp
e.l. En film blir synlig. Det anbefales en tørketid på minimum
60 min. før avpolering. Da er den kjemiske bindingen til underlaget fullført.
• Skal ikke påføres med polermaskin. En etterpolering kan gjøres
med pad av microull eller ull. NB! Utvis forsiktighet da spesielt
pad av ull kan avgi høy varme. Bruk en oscillerende polermaskin.
• På billakk: Tørk av av med en mikrofiberklut som er beregnet
for lakk. Etterpoler med en polerklut.
• Kan også brukes på metall/gummi/plast/skinn/lykteglass (Lexan).
Tørk av med en god polerklut (ikke microfiber).
• Full glans oppnås etter ca 48 timer.
• Ikke bruk vaskemidler som inneholder voks eller silikon etter
behandling med 3D NanoProtect.
• Ikke bruk voksbaserte produkter 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, må behandlingen
ha sittet så lenge på lakken at den stort sett er borte. Det kan ta
opptil 2 år. Gjør evt. en lett rubbing/rens.
• Om produktet kommer på glassflater, fjern det med vann før det
har tørket på flaten.
OBS! Underlag som ikke er jevne i fargen, kan få en forsterkning
av f. eks. sjolder pga. den 3-dimensjonale virkningen produktet gir.
Gjør nødvendig rens i forkant.
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