
Curatare  Inteligenta

           Sticla intotdeauna curata 

Tratament pentru suprafețe de sticlă care 
protejează și reduce depunerile de calcar și 

murdărie

TRATATA NETRATATA



Produs cu proprietăți inalte de respingere la apă și alte substanțe

• Creează o peliculă protectoare care respinge lichidele, facilitând 
îndepărtarea acestora din sticla tratată.

• Evita acumularea de calcar si murdarie facilitand indepartarea 
acestuia prin actiunea de indepartare a apei.

• Este un tratament de suprafață pentru sticlă care protejează și 
minimizează murdăria și depunerile de calcar.

Solutie de inalta protectie la  apa   si    alte substante  pentru 
sticla  (sticla statica de interior si exterior)  

Sticla pentru dusuri , geamuri , oglinzi sau alte suprafete din sticla

STICLA PENTRU DUSURI, GEAMURI, OGLINZI INTOTDEAUNA CURATA



PROPRIETATI 

USOR DE CURATAT, reduce substantial timpul de spalare

PĂSTREAZA SUPRAFEȚELE CURATE MAI MULT TIMP, păstrând aspectul original.

DURABILITATE CERTIFICATA DE 10 ANI, pentru aplicare profesionala pe 
sticla noua. 
PRODUS UȘOR DE APLICAT, fără a fi nevoie de măsuri speciale de siguranță. 

CARACTERISTICI  ȘI PERFORMANȚĂ RIDICATA : 50-60 m2/L.

USCARE ULTRA-RAPIDĂ DUPĂ TRATAMENT, evitând petele  la manipularea 
ulterioară.

DUPĂ APLICARE, acoperirea rezultă total transparentă, nemodificând deloc 
condițiile estetice ale sticlei.

STICLA DUMNEAVOASTRA, GATA IN CATEVA MINUTE! 



• Inainte de fiecare utilizare, agitati energic recipientul.
• Suprafața trebuie să fie curată și uscată, fără posibile pete de calcar, murdărie sau urme de 

detergenți.
• Metode de aplicare:

1– Pulverizare manuala.

 Întindeți-l ajutându-vă cu o hârtie, cârpă din microfibră sau similar pentru a distribui
uniform produsul prin zonă, asigurându-vă că întreaga suprafață este tratată.

 Lustruiți suprafața cu o cârpă uscată îndepărtând orice urmă vizibilă de produs și asigurându-
vă că sticla este total transparentă.

Important:  Evitați utilizarea cârpelor care lasă urme de material în timpul utilizării.
Efectuați aplicarea în zone de lucru cu dimensiuni adecvate pentru a evita uscarea 
prematura a produsului care îngreunează îndepărtarea acestuia.

2– Airless. 

 Aplicați produsul pe suprafață omogen, fie într-un strat de cantitate mai mare de produs, fie 
în două straturi mai subțiri.

SOLUTII TECNADIS -  ALTE UTILIZARI ALE NANOPRODUSELOR

TECNADIS PRS PERFORMANCE 

Produs hidrofob si oleofob pentru pardoseli sau 
trotuare si fatade.

AQUAHIELD Ultimate 

Produs hidrofob pentru fatade din materiale 
poroase

MOD DE UTILIZARE

Distribuitor Romania:
PROMMENT

Promment Services srl
str. Pescarilor bl.16C-16D, ap.16 
900533 - Constanta
tel. +40-745344978
mail: office@promment.ro www.promment-nanomat.ro

https://tecnan-nanomat.es/en/
mailto:tecnan@tecnan-nanomat.es



