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Pregatirea suprafetei Înainte de aplicare, curățați cu atenție suprafețele și îndepărtați reziduurile de detergenți 
și agenți de curățare. Suprafața trebuie să fie complet curată. Un șlefuitor poate/ar trebui 
să fie folosit pentru a lustrui întreaga suprafață vitrata care trebuie tratată.

Descrierea 
produsului

Tratament superhidrofil al suprafeței bazat pe nanotehnologie care creează suprafețe cu 
autocurățare ale sticlei de exterior și interior. Proprietăți suplimentare anti-praf (reduce 
aderența acestuia). Faciliteaza si reduce radical sarcinile de intretinere si curatare a 
suprafetelor vitrate, reducand consumul de apa, energie, produse chimice si costurile de 
personal. Protejează suprafețele de petele de murdărie, prevenind acumularea acestora, 
datorită acțiunii tratamentului care facilitează formarea unui film subțire de apă în locul 
formării de picături de apă și dispariția reziduurilor.

Aplicatii ▪ Special conceput pentru a fi aplicat prin tratament de suprafață pe sticla statica,
generând astfel suprafețe cu autocurățare.

▪ Toate tipurile de suprafețe de sticlă exterioare (ferestre, cladiri cu fatade de sticlă,
panouri solare și ceramică vitrificată) expuse la acțiunea apei/ploii, precum și
suprafețele interioare de sticlă expuse acțiunii apei de la baie și duș.

▪ 

Caracteristici si 
avantaje

▪ Mentine suprafetele de sticla curate mai mult timp, reducand costurile de
curatare in proportie mai mare de 50%.

 După aplicare, stratul rezultat este total transparent, nemodificând condițiile
estetice ale sticlei și, de asemenea, îmbunătățind vizibilitatea prin aceasta după
condiții ploioase.

▪ Are rezistenta totala la radiatiile UV, precum si o rezistenta mare la agentii
atmosferici, durabilitatea medie a tratamentului este de aproximativ 3 ani.
▪ Tratament aplicabil manual si cu pistol airless, in sticla deja instalata sau in
unitati de productie continua.
▪ Are caracteristici excelente si performante ridicate (25-30 m2/L, in functie de
metoda de aplicare).
▪ Nu se bazează pe tehnologia TiO2, prin urmare această acoperire nu depinde de
soare.

Informatii despre produs 
Compozitie si proprietati 
fizico-chimice

▪ Colour:  Transparent albicios/translucid

▪ Amabalare: 1L, 5L si 25L (volume mai mari la cerere).

▪ Depozitare: 12 luni de la data fabricației în recipientele  originale etanșe, la 
temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C.

▪ Ingredienti activi: <5% wt

▪ Compusi organici volatili (VOC):>85% wt

▪ Temperatura de fierbere: 78 °C

▪ Punctul de aprindere: ≤16,6 ºC

▪ Densitate: 0,81 g/ml

▪ Vascozitate : 1,2 cP

▪ Solvent: Etanol

de sticla interioare si exterioare 
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Mod de utilizare PREGATIREA SUPRAFETEI 
▪ Suprafaţa de tratat cu Tecnadis SELFCLEAN ULTRA trebuie să fie complet curată şi 
uscată.
▪ În acest scop, se recomandă utilizarea unui produs de lustruit sticla, manual sau cu 
polizor rotativ. De la TECNAN, se recomanda folosirea TECNADIS POLISHIELD 
(produs de lustruit TECNAN), pentru a indeparta complet de pe sticla orice pete de 
calcar, murdarie sau reziduuri de detergent precum si eventualele tratamente anterioare 
de suprafata. Odată aplicat agentul de polish, sticla trebuie clătită cu apă pentru a 
îndepărta urmele agentului de polish.
▪ Odată curăţat suportul, verificaţi dacă curăţarea a fost efectuată corect: aplicaţi apă, 
picurând apa pe sticlă; dacă se creează o perdea de apă, acesta este efectul dorit (efect de 
indepartare), care lasă sticla curata de picături și apă.

Apariția acestui efect înseamnă că curățarea a fost finalizată cu succes!

▪ După aceea, uscați sticla cu ajutorul unei cârpe sau chiar cu alcool.
▪ Odată ce sticla este uscată, TECNADIS SELFCLEAN ULTRA poate fi aplicat în 
două moduri diferite: manual sau cu pistolul de pulverizare.

MANUAL 
 AGITATI VIGUROS AMBALAJUL ÎNAINTE DE A-L UTILIZA.
 Aplicarea  manuală a TECNADIS SELFCLEAN ULTRA poate fi efectuată în 

două moduri:
1. 1. CU AJUTORUL UNEI CARPE (PRIN MIȘCĂRI CIRCULARE): 

Dacă suprafata sticlei de tratat este mare sau semi-mare, se recomandă să 
se lucreze pe zone mici; mai întâi lucrați o zonă mică pulverizând și 
întinzand-o dupa care va mutati în altă zonă. In ceea ce priveste 
pulverizarea TECNADIS SELFCLEAN ULTRA, produsul pulverizat 
trebuie sa acopere cat mai multa suprafata. Odată acoperită zona, 
întindeți produsul de-a lungul sticlei cu o cârpă care nu lasă reziduuri 
(păr, praf, etc.) prin mișcări circulare până când produsul este extins 
omogen.

2. CU AJUTORUL UNUI APLICATOR DE CURATAT GEAMURILE 
CU MICROFIBRA: Pentru aceasta, umeziti microfibra in TECNADIS 
SELFCLEAN ULTRA si extindeti produsul omogen fara a lasa urme.

CU PISTOL 
 AGITATI VIGUROS AMBALAJUL ÎNAINTE DE A-L UTILIZA.
 Cu pistol de pulverizare (tip Airless- pistol de vopsea), aplicati produsul pe 

suprafata omogen fie in strat de cantitate mai mare, fie in 2 straturi mai subtiri.
În ambele cazuri (manual și cu pistol de pulverizare), acestea sunt recomandările de 
urmat:
▪ Pentru sticla de la exterior, lăsați să se usuce timp de o oră înainte de a aplica apă  
pentru a testa efectul.
▪ Pentru sticla din interior, lăsați să se usuce o jumătate de oră înainte de a aplica apă  
pentru a testa efectul.
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Randament si depozitare ▪ Dilutie: fara

▪ Randament mediu aproximativ: 25-30 m2/l.

▪ Timp de uscare complet: efectul produsului este practic imediat, la 30-60 de minute de 
la aplicare, atingand proprietatile maxime de legare de sticla dupa 24 de ore. Nu expuneți 
suprafața tratată la abraziune sau curățare intensivă înainte de perioada menționată.
▪ Temperatura de aplicare: intre 5°C si 30°C.
▪ Temperatura de depozitare: intre 5°C si 30°C; protejați de lumina directă a soarelui; a 
se pastra bine inchis in recipientul original.

Observatii ▪ Se recomanda aplicarea produsului la temperaturi intre 5°C si 30°C (interval optim).

▪ Acest produs nu este potrivit pentru utilizări medicale sau farmaceutice.

Precautii in 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).

Garantie limitata
informatii

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 a produselor noastre sunt în 
afara controlului nostru, aceste informații nu ar trebui să fie utilizate în înlocuire cu 
testele 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 
considerate 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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