
TECNADIS GWR
Produs inovator împotriva 

ploii, conceput pentru 
parbrizele autovehiculelor



UITA DE PLOAIE!

TECNADIS GWR este un nou agent 
de respingere a ploaielor conceput 
special pentru parbrizele 
vehiculelor. Datorită efectului său 
hidrofug, picăturile de ploaie abia 
ating suprafețele și se rostogolesc 
ușor până când dispar de pe 
parbriz.

Rain –repellent : reduces the use of 
wipers.

Rezultatul este o vizibilitate îmbunătățită atât de zi, cât și 
de noapte atunci când conduceți, aproape fără a fi nevoie 
să folosiți ștergătoarele.

Ușor de utilizat, curățarea, aplicarea și uscarea esyte 
extrem de simpla.

Respinge apa de ploaie, sporind siguranța atunci când 
conduceți în cele mai nefavorabile condiții meteorologice.

Evită înghețarea parbrizului.

Curățarea insectelor, prafului sau murdăriei devine o 
sarcină mai ușoară.

Durabilitate pana la 12 luni/20.000 km

Cel mai bun raport calitate-cost  (10-15 ml sunt suficienti 
pentru a trata un parbriz al mașinii).

  CE TREBUIE SA ȘTII DESPRE  TECNADIS GWR



1.- CURATAREA
Curăță si usuca bine sticla.

2.- APLICAREA
Lichidul se aplica direct pe suprafata cu spray-ul sau cu o 
carpa de hartie sau din microfibra umezita in prealabil cu 
TECNADIS GWR.

3.- USCAREA
Imediat după aplicare, lustruiți sticla cu o cârpă sau hârtie 
uscată pentru a elimina eventualele excese de produs până 
la obținerea unei distribuții totale și a transparenței. Nu 
este necesar să lăsați un timp de uscare/întărire.

50ml 500ml 1L 5L

Durabilitate lungă: rezistența sa la abraziune este de cinci ori mai mare 
decât Rain X,similar cu Crystal Dry aplicând doar jumătate de produs 

TECNADIS GWR similar cu Aquapel dar la un preț mai competitiv.

Este aplicabil in numai 5 minute.

Consum 10-15ml pentru un parbriz de masina

100% compatibil cu materialele adiacente parbrizului.

Nu eliberează Acid Clorhidric, ceea ce permite aplicarea acestuia în 
orice mediu și loc interior, spre deosebire de majoritatea produselor 
de pe piață.

Servetel de unica 
folosinta

DE CE  “TECNADIS GWR”?

MOD DE FOLOSIRE

PRODUSE DISPONIBILE
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