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Selfclean PV 

Descrierea Produsului Tratamentul de suprafață bazat pe nanotehnologie care crește eficiența energetică a 
panourilor solare. De asemenea, protejează suprafețele de petele de murdărie, reduce 
acumularea acestora în principal datorită proprietății sale suplimentare anti-praf 
(reduce aderența particulelor de sol, nisip etc.). În plus, datorită acțiunii tratamentului 
care facilitează formarea unui strat subțire de apă (efect hidrofil și de autocurățare), 
sticla rămâne mai curată mai mult timp favorizând o eficiență mai mare în utilizarea 
luminii incidente, și economii insemnate prin reducerea costurilor de mentenanta si   
curatare.

Aplicatii ▪ Special conceput pentru a fi aplicat pe panouri fotovoltaice (ferme de utilitate/solare, 
industriale, comerciale, rezidentiale).

▪ Aplicabil și pentru trackere solare.

Caracteristici si 
advantages 

▪ Tecnadis SELFCLEAN PV crește performanța panourilor solare cu mai mult de 8%
datorita: 

 Îmbunătățirea transmitantei
Reduce reflectanța radiațiilor vizibile cu 19%, crescând astfel transmitanta. Acest 
efect în sine are ca rezultat o creștere medie a randamentului de aproximativ 
3% (rezultat și studiu realizat de ITE, Institutul Tehnic de Energie).

 Capabilitati de autocuratare (efect de autocuratare si anti-praf)
Mentine panoul solar curat mai mult timp, favorizand o mai buna utilizare a 
luminii incidente, ceea ce se traduce intr-o generare superioara de energie 
electrica. Cu această îmbunătățire asociată, este posibilă creșterea performanței 
panourilor cu peste 8% (rezultate obținute în instalații reale de autoconsum).

Efectul său de autocurățare reduce aderența particulelor de nisip, pământ etc. și 
menține suprafețele de sticlă curate mai mult timp.

(Imagini surprinse dupa o furtuna de nisip in Valencia - Ianuarie 2021)
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• Transparenta totala, nu modifica aspectul estetic al sticlei, imbunatateste 
transmiterea luminii vizibile prin aceasta.

• Aplicare ușoară prin pulverizare cu pistolul de pulverizare sau manual (pânză, 
cârpă de curățat etc.).

• Acoperire testată conform standardului UNE-EN 61215. Standard specific pentru 
omologarea modulelor fotovoltaice pentru utilizare terestră adecvate pentru 
funcționare pe termen lung în medii exterioare.

• Menține funcționalitatea după testele de îmbătrânire bazate pe testul cu 
ultraviolete (la 96KWh/m2) și testul ciclului de temperatură (52 de cicluri între 
-40ºC și 85ºC cu o atmosferă de 85% umiditate relativă).

• Durabilitate de 10 ani în condiţii normale de utilizare.
• Rezistenta totala la UV.
• Poate fi reaplicat direct după doar o curățare a suprafeței.
• Randament mare (25-30 m2/L).

Informatii despre produs 

Compozitie si  
proprietati fizico-
chimice

▪ Culoare:  Transparent albicios/translucid.
▪ Ambalaj : 1L, 5L si 25L (volume mai mari la cerere).
▪ Depozitare:  12 luni de la data fabricației în recipiente etanșe originale la temperaturi 

cuprinse între 5°C și 30°C.
▪ Componenti activi: <5% wt
▪ Compusi organici volatili (VOC):>85% wt
▪ Punct de fierbere : 78 ºC
▪ Punct de aprindere: ≤16,6 ºC
▪ Densitate: 0,81 g/ml
▪ Vascozitate : 1,2 cP
▪ Solvent : Etanol

Pregatirea suprafetei Înainte de aplicare, curățați cu atenție suprafețele și îndepărtați toate urmele de 
detergenți și solutii de curatare. Suprafața trebuie să fie complet curată și uscată. În cazul 
suprafețelor cu un nivel ridicat de murdărie, se recomandă o curățare amănunțită.

Mod de utilizare CU PISTOL  
• CONTAINERUL TREBUIE AFECTAT VIGOZ ÎNAINTE DE UTILIZARE.
• Cu pistol de pulverizare (airless/pistol de vopsea), aplicati produsul omogen pe 

suprafata , fie intr-un strat cu o cantitate mai mare, fie in 2 straturi mai subtiri.
• Aplicaţi cu o presiune mai mare de 4 bari.

MANUAL 
• CONTAINERUL TREBUIE AGITAT VIGUROS ÎNAINTE DE UTILIZARE.
• Aplicati produsul pe o carpa/laveta de curatat si intindeti pe toata suprafata pana 

devine complet transparent.

Depozitare si randament ▪ Dilutie : fara
• Randament mediu aproximativ: 25-30 m2/l.
• Timp de uscare complet: Sticla tratata va avea efect hidrofil imediat dupa aplicare, 

obtinand un efect optim dupa 24 de ore.
• Temperatura optimă de aplicare: între 5°C și 30°C.
• Temperatura de depozitare: intre 5°C si 30°C; protejați de lumina directă a soarelui; 

depozitați bine închis în recipientul original.
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Precautii de manipulare Informațiile privind siguranța produsului necesare pentru utilizarea în siguranță a 
acestuia nu sunt incluse în acest document. Înainte de a utiliza acest produs, citiți fișele 
cu date de securitate a materialelor și etichetele recipientului pentru utilizare în siguranță 
și pentru informații despre pericolele fizice și pentru sănătate. Fișele cu date de securitate 
a materialelor sunt disponibile și sunt furnizate de TECNAN S.L. Aplicarea produsului 
trebuie efectuată într-un loc bine ventilat. Conține solvent volatil (etanol).

Informatii privind  Vă rugăm să citiți cu atenție:
Informațiile conținute aici sunt oferite cu bună-credință și se consideră că sunt corecte. 
Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare ale produselor noastre sunt 
în afara controlului nostru, aceste informații ar trebui utilizate în mod corespunzător, 
verificând în testele preliminare că produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută. 
Sugestiile de utilizare nu vor fi considerate stimulente pentru a încălca un anumit brevet. 
Singura garanție a TECNAN S.L. este că produsul va îndeplini specificațiile de vânzare în 
vigoare la momentul expedierii. Remediul dumneavoastră exclusiv pentru încălcarea 
unei astfel de garanții este limitat la rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea 
oricărui produs dovedit a fi diferit de cel garantat. Tecnan declină în mod special orice 
altă garanție expresă sau implicită de potrivire pentru un anumit scop sau vandabilitate. 
Tecnan își declină răspunderea pentru orice daune cauzate accidental.
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