TCano Norge AS

Nanopolish BGL (Poleringsmiddel for bilglass)
Egenskaper:
Poleringsmiddel som tilfører frontruten på bilen helt nye
egenskaper. Glasset får en vesentlig glattere overflate som
både blir hydrofob og oljofob. Det vil si at vann preller
av og andre typer forurensinger har vondt for å feste seg.
Bruk av vindusviskere reduseres i hastigheter fra 70 km og
over og forbruk av spylervæske går drastisk ned. Behandlingen motstår angrep fra kjemikalier. Kalk- og saltavsetninger vil ikke kunne angripe glasset, likeledes jernstøv,
o.l. fra skinneganger.
Produktet inneholder ikke silikon og har lang holdbarhet i
forhold til den type produkter.
Is på glasset/dugg:
Grunnet vanndråpenes vinkel vil frosne ruter være lettere å
skrape. Isen blir mykere, i noen tilfeller kan den rett og slett
skyves av. Bør ikke brukes på bakruten om den ikke har visker
i og med at duggdannelsen er annerledes (finere dråper).
Må ikke brukes innvendig!
Bruksområder:
Bil, båt, trikk, buss, tog, osv.
NB! Båteiere vil få en god besyttelse av glasset mot salt og
forurensing. De vil imidlertid ikke få samme opplevelse som
man får av bil i høyere hastighet hvor regndråpene forsvinner
fra ruten.

Brukerveiledning:
• Ryst flasken før bruk!
• Vask/poler ruten godt med rengjøringsvæsken. Skyll
godt med rent vann og tørk til det er fullstendig tørt.
Påse at det ikke ligger vanndråper igjen i gummilister, etc.
Glasset må nå ikke berøres med fingrene!
• Påfør nanoformeringsvæesken på hele frontruten med
vedlagte bomullspad. Vær nøye med å dekke hele glassflaten. Polér så lenge som mulig med bomullspaden, slik
at mest mulig av sløret blir borte.
• Det resterende sløret poleres vekk med vedlagte polérkluteller en frottéklut. Alt slør må vekk!
• Behandlingen tar ca 20 minutter.
• Ikke bruk viskerne eller ta bilen ut i regn før 15 - 30 minutter
etter behandlingen.
• Maskinvask m/voks kan redusere effekten kortvarig.
• Rengjør viskerbladene jevnlig. Dårlige viskerblader kan ved
bruk medføre at mindre vanndråper synes på ruten på grunn
av den hydrofobe (vannavvisende) effekten man oppnår ved
behandlingen. Det kan oppleves som slør. Det vil normalt
forsvinne raskt.
• Viskerne må brukes i lavere hastigheter og ved duskregn.

Kraftig vannavvisende effekt!
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