Glas Nano Formering
Produkt:
– är den optimala fri sikt förseglingen.
Vatten, smuts och snö avvisande.
När man kör över 80 km i timmen och det regnar/snöar
behöver man inte spolarvätska eller vindrutetorkare. Bättre
sikt och du skonar miljön. Med Freja Bilglas får du helt fri sikt
året om - dag och natt - du behöver inte längre
skrapa rutan. Vindrutan fixas enkelt med att köra
vindrutetorkarna ett par gånger.
Glöm inte att även behandla bak - och sidorutor!
Skynda dig att nanoformera dina rutor nu!
DU SKONAR NATUREN! - DU SPARAR PENGAR!

1 Liter
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Bruksanvisning
Rengöring:
Steg 1 Rengöring: Grundlig rengöring av bilrutan före själva Nano - behandlingen är mycket viktigt för att
uppnå optimal effekt! Tvätta först bilrutan med vanlig fönstertvätt eller liknande. Torka ordentligt torrt.
Polera med en luddfri trasa grundligt med cirkelrörelser. Polera bort överskjutande rengöringsvätska med
en ren och luddfri torr trasa. Skulle det bli rester kvar av rengöringsvätskan, stänk på lite vatten och polera
tills rutan är helt ren! Den nu rengjorda bilrutan får ej beröras med fingrarna. Om det har kommit stänk på
list eller lack, ta bort det med vatten
Nano försegling:
Steg 2 Nanobehandling:
Grundlig polering av bilrutan är viktigt för optimal hållbarhet. Polera rutan med genom att spraya och
polera in med cirkelrörelser med en luddfri trasa, arbeta på mindre områden åt gången. Gråaktig slöja
poleras bort med en ren och torr trasa. Slutligen poleras bilrutan grundligt och länge, tills bilrutan är
fullständigt klar och ren igen. Hållbarheten är beroende av hur noggrant du polerar den nanoformaterade
ytan!
OBS! Rutan måste härdas i 15 minuter innan rutan utsätts för fukt och smuts!
Förbrukning: Ca 7 ml nanoformatering räcker till en normalstor vindruta (1,4 kvm).
Arbetsförhållande: Temperatur 5 - 25°C. Behandla aldrig i direkt solljus.
Förvaras: frostfritt. Förvaras otillgängligt för barn. Irritation kan förekomma vid direktkontakt med huden.
Gummihandskar rekommenderas. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten.
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