TCano Norge AS

PEARL & VIEW (Bil og Båt)
Nanoprotect Pearl & View er et innovativt beskyttelsesprodukt for alle typer glassoverflater. Det er spesielt utviklet for
båt og bilvinduer. Produktet gir meget god vanndrenering og
gir derfor bedre utsyn i regnvær. I tillegg holder rutene seg
renere og kalk/saltavsetninger, insekter, etc. blir lettere å
fjerne. Is på bilvinduer blir lettere å skrape. Egner seg også
for dusjvegger av glass.
Kjennetegn:
. Super hydrohobic
. Vannbasert, lav VOC-mengde
. Holdbarhet ca. 3 måneder.
(Økt holdbarhet med en ekstra påføring).
. Rimelig priset.
Bruksområder:
. Båt- og bilvinduer
. Glassvegger i dusj/baderom
Dette produktet er vesentlig enklere og raskere å bruke enn
Nanopolish BGL. Det er også rimeligere priset. Etter at første
behandling er utført vil etterfølgende behandlinger kunne
utføres med en kun en god vask av frontruten i forkant.
Ved bruk på glassvegger i dusj/baderom må alle kalkrester
fjernes fra glasset før behandlingen slik at disse ikke blir
dekket av behandlingen.
NB! Bør ikke brukes på vinduer innvendig i båt eller bil!

Rengjøring/Påføring:
Rengjør flaten med et nøytralt rengjøringsmiddel som ikke
etterlater rester av kjemi. Glassrens som selges i dagligvareforretninger kan være uegnet. Bruk heller et rengjøringsmiddel som f.eks. “Nylonvask”.
For glassvegger i baderom:
Alle kalkrester må fjernes med egnet produkt. Se forøvrig
KR Kalk & Rust på våre websider.
Påfør Pearl & View med en lofri klut/pad på overflaten (ikke
bruk mikrofiberduk). Poler tørt før produktet har tørket. Det
anbefales å bearbeide mindre felt av gangen. Hvis produktet
tørker, eller det har blitt påført for mye produkt på flaten, kan
dette føre til hvite striper. De kan elimineres ved å påføre litt
mer produkt og polere på nytt.

Når du bruker dette produktet, vennligst les instruksjonene på flasken/beholderen. Vi ønsker å gjøre det klart at bruk av kjemiske preparater bare bør skje når det tas hensyn til sikkerhets-tiltakene og at produktet
er utilgjengelig for barn. Den tekniske informasjonen er i henhold til de nyeste, tekniske kunnskapene og komponert av vår egen erfaring. I lys av de mange bruksområdene som er mulig med dette produktet, er
det derfor brukerens ansvar å handle i henhold til den gitte situasjonen med hensyn til sikkerhet - det vil si brukeren sitt eget ansvar. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig ved feilaktig bruk av dette
produktet utenfor vår kontroll. I tilfelle en ny versjon av denne informasjonen blir tilgjengelig - er denne informasjonen ? anse som ugyldig. Se forøvrig HMS datablad.
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