NanoGo Royal&Ceramic Amethyst/Diamond
RINKINĮ SUDARO:









NanoGoRoylal&Ceramic moderni dėžutė;
NanoGo Royal&Ceramic Amethyst/Diamond;
Dengimo padeliai (8 vnt.);
Aukštos kokybės skuduriukai (2-4 vnt.)
NanoGo Royal&Ceramic Cleaner valiklis;
Dengimo instrukcija;

TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSAUGA:
Tai viena galingiausių pasaulio rinkoje keramikinė
danga kėbului,ratlankiams, išorės plastmasėms, lempoms ir kt.. Efektyvus
purvo bei vandens atstumimas, apsauga nuo susibraižymų, druskų ir kitų
neigiamų aplinkos veiksnių. Transporto priemone vasaros sezonu bus
visuomet ir retai plaunamas, o žiemą Transporto priemone bus kur kas
rečiau ir lengviau plaunamas.
Nenaudoti šio produkto ant stiklų!
REKOMENDUOJAMAS PARUOŠIMAS:




Kruopščiai nuplaukite transporto priemone, nupoliruokite kėbulą
su tam skirtomis priemonėmis, nuriebalinkite paviršių su silikoną
šalinančiu Valikliu(bus kompletacijoje: NanoGo Royal&Ceramic
Cleaner valiklis ), nusausinkite transporto priemone, kol šis bus
visiškai sausas.
Įsitikinkite, kad tarpuose ar apdailos detalėse neliko vandens, kuris
galėtų patekti ant paviršiaus dengimo metu (tam rekomenduojame su
stipria oro srove išpūsti visą vandenį iš transporto priemonės apdailos
detalių ir pan.) Jei dengimo metu ant padengto paviršiaus patektų
vandens, rekomenduojame pakartotinai nupoliruoti sušlapusią vietą ir
dar kartą padengti.

NANOTECHNOLOGIJŲ DENGIMAS:


Įsitikinkite, kad paviršius yra neįkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai
saulės spinduliai.



Dengimo patalpoje temperatūra turi būti nuo +5 iki +25 °C. Tai pat
paviršiaus (kėbulo temperatūra) turi būti įšilus nemažiau +6 +7°C ir
ne daugiau +25°C. Patalpoje neturi būti stipriai drėgnas oras, nebūtų
rasos.



Naudoti kaukes kvėpavimo takams apsaugoti. Dengiant dėvėkite
gumines pirštines.



Prieš atidarydami buteliuką, švelniai sukratykite jo turinį ir atidarykite
dangtelį. Suvilgykite kosmetikos padelį su priemone skirtingose vietose.
Suvilgytu padeliu horizontaliais ir vertikaliais judesiais trinkite norimą
padengti plotą – įsitikinkite, jog neliko nepadengtų vietų. Pvz.. padeliu
padengę apie 1 m2, tai turėtų trukti apie 75 sekundes. Padengę plotą
padeliu, iškart nuvalykite paviršių su viena mikropluošto šluoste, ir
pakartotinai nušluostykite antrąja mikropluošto šluoste kol paviršius
bus visiškai sausas ir lygus.



Galite naudoti abi šluosčių puses.

DĖMESIO!


nepalikite nenušluostyto paviršiaus, nes nano danga kietėja
reaguodama su oru, todėl būtina priemonės perteklių nusausinti su
mikropluošto šluoste.



Jei priemonės nenuvalysite su šluostėmis ir ji sukietės, gali likti
matomi ratilai ir dėmelės. Jas pašalinti galima su 2000 grūdėtumo
lygio šlifavimo popieriumi ar šlifavimo priemone.



Padengus visą norimą paviršių, šis turi 24 valandas būti apsaugotas
nuo kontakto su vandeniu, purvu, chemikalais ir trintimi.



Danga pilnai susiformuoja ir įgyja kietumą praėjus 78 valandoms po
padengimo. Mikropluošto šluostės, naudotos dengimui, pakartotinai
neturėtų būti naudojamos lakuotų, blizgių plastikinių paviršių valymui.



Kad paspartinti dangos formavimosį laiką galima naudoti
infraraudonuosius spindulius.
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