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VETROSMART 
Tratament hidrofob de suprafață pentru sticlă care protejează și reduce

acumularea de calcar și murdărie
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Descrierea produsului Soluție hidrofobă pentru sticlă, care oferă o rezistență ridicată la apă și alte lichide, 
astfel încât să faciliteze curățarea murdăriei și să reducă depunerile de calcar.

Aplicatii Indicat special pentru tratarea oricarei suprafete de sticla exterioare si interioare: sticla 
de dus, ferestre, oglinzi etc.

Caracteristi si
avantaje

▪ Creează o peliculă protectoare care respinge lichidele facilitând îndepărtarea acestora
si evacuare din sticla tratată.

• Este un tratament de suprafață pentru sticlă care evită acumularea de calcar și
murdărie, prevenind depunerea acestora pe sticlă și facilitând îndepărtarea acesteia
prin acțiunea de indepartare a apei.

• Curățare ușoară: Reduce semnificativ timpul de curățare.
• Mentine suprafetele de sticla curate mai mult timp, pastrand aspectul original.
• Produs de aplicare simplă care prezintă caracteristici excelente și o performanță

ridicată.
• Uscarea ultrarapidă după tratament, evitând petele greoaie la manipularea

ulterioară.
• După aplicare, stratul este total transparent, nemodificând deloc condiţiile estetice

ale sticlei.
• Rezistență ridicată la substanțe chimice și la abraziune. Rezistă la produsele

obișnuite de curățare.
• Durabilitate ridicată: Durabilitate certificată de 10 ani pt
• aplicare profesională în sticlă nouă.

Informatii despre produs 

Compozitie si 
proprietati fizico-
chimice

▪ Culoare : Fara culoare, lichid translucid.
▪ Ambalare : 1L, 5L si 25L (volume mai mari la cerere)
▪ Depozitare: 12 luni de la data fabricației în containerul original sigilat la temperaturi

intre 5ºC si 30°C.
▪ Ingredienti activi : <5% wt
▪ Temperatura de fierbere: 78 ºC
▪ Densitate: 0,79 g/ml
▪ Solvent: Ethanol
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Pregatirea suprafetei Înainte de aplicare, curățați bine suprafețele și îndepărtați toate urmele de detergenți și 
agenti de curatare. Suprafața trebuie să fie complet curată.

Mod de utilizare ▪ AGITATI RECIPIENTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE.
• Suprafaţa sticlei de tratat trebuie să fie curată şi complet uscată. Îndepărtați

complet eventualele pete de calcar, murdărie sau urme de detergenți din sticlă.
• Aplicați produsul în oricare dintre următoarele moduri:

a) Pulverizare manuală. Aplicati produsul pe suprafață și întindeti-l
cu ajutorul unui servetel de hârtie, cârpă din microfibră sau similar pentru a distribui 
uniform produsul pe toată zona, asigurându-te că întreaga suprafață este tratată. Evitați 
utilizarea cârpelor care lasă urme de material în timpul utilizării. Imediat după, lustruiți 
suprafața cu o cârpă uscată până când îndepărtați complet orice urmă vizibilă de produs, 
asigurându-vă că sticla este total transparentă.
Efectuați aplicarea în zone de lucru cu dimensiuni adecvate pentru a evita o uscare 
excesivă a produsului care îngreunează îndepărtarea acestuia.

b) Pistol airless. Aplicare simpla cu orice pistol de pulverizare fara a fi
nevoie de masuri speciale de siguranta. Aplicati produsul pe suprafata omogen intr-un 
singur strat folosind o cantitate mai mare de produs sau in doua straturi mai subtiri.

Randament si depozitare ▪ Diluție: niciuna
• Randament mediu mediu: 50-60 m2/l.
• Timp de uscare completă: Sticla va prezenta un efect hidrofob imediat după

aplicare, atingând efectul optim după 24 de ore.
• Temperatura de functionare: intre 5°C si 30°C.
• Temperatura de depozitare: între 5 si 30 ºC; ferit de lumina directa a soarelui, a se

pastra in recipientul original bine inchis.

Observatii ▪ Se recomanda aplicarea 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 sănătatea. 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 un solvent volatil (etanol).
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Garantie limitata
informatii

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 teste 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 acestei garanții este limitat la rambursarea prețului de achiziție sau 
înlocuirea oricărui produs care nu este garantat. TECNAN S.L. declină în mod specific orice 
garanție expresă sau implicită de adecvare pentru un anumit scop sau marketing. TECNAN S.L. își 
declină responsabilitatea pentru orice daune cauzate accidental.
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