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TECHNICKÝ LIST 
NANOMASTER ŠAMPON 

  

  

 

 

 

Výrobek:  
 

NANOMASTER ŠAMPON je speciálně vyvinutý NANO čistič který čistí, chrání a obnovuje 
vzhled s metalickým kovovým leskem.  

 

Vlastnosti:  

Čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým kovovým leskem. Přípravek na povrchu 
vytvoří ultratenkou hydrofobní vrstvu s ochranou proti následnému znečištění anebo otiskům. 
Snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. Zároveň zajišťuje ochranu povrchu při 
velkém zatížení (prach, znečištění alkalickými a kyselými roztoky, odolnost proti UV záření, 
korozi apod.)  

Aplikace:  

Koncentrovaný výrobek používejte zředěný v poměru 2 až 20 % s vodou. Zředění výrobku 
závisí na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací povrch vždy 
navlhčete. Metody aplikace: setření, natírání, máčení, stříkání. Pro výrazné zvýšení účinnosti 
použijte kartáč, tlak nebo teplý roztok (+60 °C). Při ručním mytí doporučujeme používat 
houbu, bavlněnou tkaninu nebo mikrovlákno. Nechte 5 min. působit, opláchněte čistou vodou 
a nechte zaschnout. Nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte. 
Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na 
slučitelnost povrchové úpravy.  

Technické údaje:  

Spotřeba: 30 ml/10 l vody  
Báze: voda 
Vzhled: kapalina 
Barva: zelená 
PH:11 

 

Skladování:  

Skladujte v teplotách od 10 °C do 25 °C.  
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NANOMASTER ŠAMPON 

Speciálně vyvinutý jako NANO čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým 
voskem. V jediném úkonu obnovuje a renovuje lesk, vytváří ochranu proti zašpinění a 
následně film polymerizuje do antistatického brilantního finálního povrchu. Povrch je 
nádherně vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří ultratenká 
hydrofobní metalicky lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, 
snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. Poskytuje vysoce efektivní 
čištění a odstranění biologických nečistot, minerálních a syntetických tuků a olejů, 
odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz, atd.) a dokonce i silikonovou vazelínu 

 

 DLOUHODOBÁ OCHRANA S PREVENCÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ 

 VYSOKÝ LESK 

 PRODLUŽUJE ČISTOTU POVRCHU 

 NEZANECHÁVÁ STOPY PO OPLACHU 

 USNADŇUJE NÁSLEDNÉ ČIŠTĚNÍ 
 

 

NANOMASTER ŠAMPON doporučujeme jako čistič před aplikací celého 
autokosmetického balíčku. Pro tížený efekt dodržujte prosím doporučený postup 
celého autokosmetického balíčku. Přípravek je určený pro ruční a nízkotlaké mytí. 
Speciálně pro dopravní techniku – automobilů (osobní, nákladní a speciální), vlaků, 
metra, tramvají a trolejbusů (včetně speciálních), lodí od olejů, maziv, paliv a 
„dopravních“ nečistot, kde aktivní pěna snižuje čas a spotřebu produktu. Dále čistí 
biologické nečistoty (hmyz), živočišné a rostlinné tuky a oleje, vosky ze všech vodou 
omyvatelných povrchů (barva, kovy, nerez ocel, hliník a jeho slitiny, plachty, teflon, 
plasty a speciální povrchy např. karbon). Zajišťuje ochranu povrchu (skeletů, 
karosérií, zařízení) při velkém zatížení (prach, znečištění alkalickými a kyselými 
roztoky, odolnost proti UV záření, korozi, atd.). Chrání plochy (lak, barvy) před 
povětrnostními vlivy.  

  


