INVISIBLE SHIELD PRO 15® (950ml)

Nanotechnologiczny impregnat do szkła
Profesjonalna i wysoce wydajna poli-siloksanowa
powłoka, która trwale uszczelnia i chroni szkło
wewnętrzne i zewnętrzne narażone na działanie
czynników atmosferycznych przed zużyciem,
korozją, i degradacją. Chroni i zabezpiecza
powierzchnie szklane takie jak: okna, witryny,
fasady, balustrady, kabiny prysznicowe, daszki
szklane, lustra, szyby samochodowe, panele
fotowoltaiczne przed wnikaniem wody, brudu i
innych osadów; trwale zmniejsza przywieranie
brudu i powstawanie zarysowań. Utrzymanie szkła
w czystości staje się prostsze, tańsze, szybciej się
czyści, pozostawia szkło jak nowe na długie lata.
INVISIBLE SHIELD PRO 15 zabezpiecza szkło nowe
i używane nanotechnologiczną powłoką ochronną i
zapewnia ciągłą ochronę nawet w najcięższych
warunkach. Nie ma na niego wpływu mycie
zwykłymi mydłami lub delikatnymi detergentami.
Może być z łatwością nałożone ponownie bez
usuwania poprzedniej aplikacji, nie będzie pękać,
łuszczyć się, odbarwiać czy brudzić.
IS PRO15 będzie chronić nowe szkło nawet do 15 lat,
w zależności od aplikacji, ekspozycji i konserwacji.
Szkło już używane z nagromadzonym brudem i
osadami musi być dokładnie oczyszczone przed
nałożeniem powłoki PRO 15.

(3) Usuń nadmiar w postaci mgiełki przy użyciu
wilgotnej szmatki. Wytrzyj do sucha szmatką lub
ściągaczką.
UWAGA: NIE aplikuj impregnatu na gorące szkło, lub
na bezpośrednim słońcu gdzie temperatura przekracza
32oC. Nie nakładaj powłoki w deszczowe dni gdy
wilgotność przekracza 90% ponieważ spowolni to
proces odparowania i hamuje wiązanie powłoki.
KONSERWACJA: REPELTM Dual-Action jest
zalecany
do
konserwacji
zaimpregnowanych
powierzchni, myje i konserwuje odnawiając powłokę
„easy clean” IS PRO 15 na czas nieokreślony.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Produkt łatwopalny.
Drażniący oczy.
Unikać otwartego ognia, nie składować w temperaturze
powyżej 50oC. Zakaz palenia. Unikać kontaktu z oczami:
Jeśli produkt dostanie się do oczu, płukaj wodą przez
15min, jeśli wystąpi podrażnienie skontaktuj się z
lekarzem.
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INSTRUKCJE STOSOWANIA: Szkło musi 
zostać dokładnie wyczyszczone i suche przed 

nałożeniem impregnatu IS PRO 15

(1) A. Dokładnie nasącz czystą szmatkę 
impregnatem i wetrzyj w suchą powierzchnię
kolistymi ruchami, upewnij się, że nałożyłeś go na 
całą powierzchnię. B. lub użyj aplikatora w sprayu, 
spryskaj szkło impregnatem i wetrzyj środek

szmatką z mikrofibry lub ręcznikiem papierowym.
(2) Poczekaj kilka minut, aż wytworzy się lekka

mgiełka na szkle i odparuje rozpuszczalnik.
Nałóż ponownie, aby upewnić się iż produkt został
nałożony dobrze na całą powierzchnię.

BUTELKA
Impregnat IS PRO 15 - 950ml

IS PRO 15 (32 fl oz) 950ml
)

PALETA
500ml
IS PRO 15 (32 fl oz) 950ml

500ml
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TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI!

PRODUKT #

UPC #

54215

8445840-54215

)

500ml
KARTON

Składnik aktywny: Dimetylopolisiloksan
Rozpuszczalnik: specjalnie denaturowany
etanol/izopropanol – zastrzeżona formuła
Punkt zapłonu – 19oC – (TAG – tygiel otwarty)
Zapach: Łagodny (Alkohol Etylowy)
Kolor: Bezbarwny
Liczba kwasowa – około 1
Lepkość: Konsystencja alkoholu
Ciężar właściwy: 0.802
Stabilność przechowywania: Minimum 5 lat
Termin przydatności: Bezterminowe w
zamkniętych pojemnikach
Waga na galon: 7.7 lbs
Ścierniwo – Brak
Czas schnięcia: Kilka minut w zależności od
temperatury dla odparowania rozpuszczalnika.
Pakowanie: 16 oz (475ml), (950ml), 5L, 20L, 200L

Butelki w kartonie

Wymiary

Waga

12

36cm x 27cm x 31cm

11 kg

Kartonów na palecie

Butelek

Wymiary

Waga

48

576

122 x 102 x 102

519 kg
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