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Informatii despre produs: TECNADIS GWR 
Produs impotriva ploii pentru parbrizele 

autovehiculelor 

• Compoziție anti ploaie cu proprietăți hidrofuge ridicate, facilitând îndepărtarea apei de pe suprafețele tratate (Sticlă)
• Protejează suprafața împotriva murdăriei excesive, insectelor sau acumulării de praf facilitând îndepărtarea acesteia 

de pe suprafață.

• Potrivit pentru tratarea parbrizelor autoturismelor, camioanelor, autobuzelor sau trenurilor.
• Usor de aplicat
• Rezistenta buna la abraziune (sisteme de spalare, stergatoare, etc). Durabilitate 12 luni / 20.000 Km 

aproximativ.
• Evita aderenta ghetii de parbriz fiind usor de indepartat de pe sticla tratata.
• Performanță estimată: 10-15ml/m2
• Nu eliberează acid clorhidric atunci când este aplicat.

 Agenti activi in concentratie mai mica de 5% in baza de alcool.

 Special concepute pentru parbrizele vehiculelor; îmbunătățește atât vizibilitatea de zi, cât și de noapte în situații ploioase, 
permițând chiar și neutilizarea ștergătoarelor de parbriz, îmbunătățind siguranța atunci când conduceți în condiții 
meteorologice nefavorabile.

 

Fara culoare 

<5% wt. 

alcool 

 Culoare
 Ingrediente active
 Solventi
 Densitate 0,80 g/ml 

Înainte de aplicare, suprafețele trebuie bine curățate, fără sa existe murdărie. Se recomandă utilizarea detergenților adecvați. 
Îndepărtați bine resturile de murdarie dupa curatare și lăsați suprafața să se usuce înainte de aplicarea produsului. Produsul poate 
fi aplicat direct pe suprafata cu un spray ajutandu-te cu o carpa din microfibra sau hartie pentru a distribui uniform produsul in toata 
zona. De asemenea, poate fi aplicat direct pe cârpă. Imediat după aplicarea produsului și folosind o altă cârpă uscată, lustruiți 
suprafața cu mișcări circulare pentru a îndepărta excesul de produs. Suprafața tratată arată efectul imediat după tratament.
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Informații suplimentare privind aplicarea și eficacitatea: 

• Aplicați pe suprafața de sticlă complet curată și uscată. Evitați condițiile de umiditate extremă la aplicare
• Se recomandă să nu aplicați produsul atunci când suprafața este direct expusă la soare sau când suprafața este prea 

fierbinte (Recomandare: Aplicați produsul la o temperatură între 5ºC-30ºC)
• Aplicarile consecutive conferă sticlei proprietăți hidrofobe de durabilitate mai lungă. Nu este necesar să eliminați 

tratamentul anterior.
• Nu este necesar să se lase un timp de uscare/întărire. Sticla poate fi supusă acțiunii apei/ploii imediat după aplicare, 

deși după o perioada de 1-2 ore, efectul hidrofug atinge punctul optim.

Informațiile privind siguranța produsului necesare pentru utilizarea în siguranță nu sunt incluse în acest document. Înainte de 
manipulare, citiți fișele cu date de securitate a materialelor și etichetele recipientelor pentru informații despre utilizarea în siguranță, 
despre pericolele fizice și pentru sănătate. Fișa cu date de securitate a materialelor (MSDS) este disponibilă de la Tecnan S.L.

Când este depozitat în recipientele originale sigilate, la temperaturi cuprinse între 5 °C și 30 °C, produsul se păstrează timp de 12 
luni de la data fabricării. Evitați expunerea directă la lumina soarelui, țineți departe de căldură și flăcări și împiedicați-o să înghețe. 
Materialul se poate așeza lent, de aceea se recomandă agitarea lui înainte de utilizare.

Acest produs nu este nici testat, nici reprezentat ca fiind adecvat pentru utilizări medicale sau farmaceutice.           

Informații privind garanția limitată – 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 nu ar trebui să fie utilizate în substituirea testelor clienților pentru a se asigura că produsele 
Tecnan sunt sigure, eficiente și pe deplin satisfăcătoare pentru utilizarea finală prevăzută. Sugestiile de utilizare nu vor fi luate ca stimulente pentru a încălca 
vreun brevet. Singura garanție a Tecnan este că produsul va îndeplini specificațiile Tecnan 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 incidentale sau consecutive.
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LIMITARI DE RESPONSABILITATE   
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