Balíček ochrana na sprchové kouty
PŘÍPRAVA PRO NANO OCHRANU DÍL A
Připraví povrch pro přímou aplikaci ochrany
100 ml

Je speciálně vyvinuta pro odmašťování a přípravu povrchů před aplikací nanotechnologických povlaků. Připraví
povrch pro aplikaci ochrany díl B. Povrch perfektně odmastí, díky čemuž ochrana dokonale přilne a vytvoří na
povrchu neviditelnou nano ochrannou vrstvu.
(Alori 420) Obsahuje:
propan-2-ol, 1-methoxypropan-2-ol
Nebezpečí:
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví
škodlivý při požití a při styku s kůží.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

OCHRANA PRO SPRCHOVÉ KOUTY DÍL B
Vytvoří na povrchu nano vrstvu, která zabrání usazování vodního kamene i nečistot
100 ml

Na povrchu vytvoří neviditelnou nano vrstvu, která dlouhodobě zabrání usazování vodního kamene i nečistot.
Můžete použít na polykarbonáty, akrylová skla, PVC, kompozit atd. Navíc má ošetřený povrch samočisticí efekt
(efekt lotosového květu), což výrazně usnadňuje následné čištění. Zaceluje mikroskopické trhlinky v plastu, takže
jsou méně viditelné.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku. Je-li nutná lékařská pomoc,
mějte po ruce obal výrobku.
(Alori 557) Obsahuje:
ethanol, propan-2-ol
Nebezpečí:
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
V případě požáru:
K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

ČISTIČ IMPREGNOVANÝCH POVRCHŮ DÍL C
Výrazně prodlužuje výdrž ochranné nano vrstvy
100 ml

Čistič impregnovaných povrchů je vyvinut speciálně pro údržbu naimpregnovaných povrchů. Díky svému složení
nepoškodí nano vrstvu, která tak na povrchu vydrží mnohem delší dobu. Naimpregnované povrchy nečistěte
nikdy žádným jiným přípravkem! Je pravděpodobné, že při použití jiného přípravku porušíte nano vrstvu, která
tak přestane fungovat.
(Alori 240) Obsahuje: <5 % neiontové povrchově aktivní látky
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů
a krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte dobře větraných prostorách a ve svislé
poloze. Teplota skladování +5 až +25°C.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

