
 

 

                                       

Ochranný čistič oken a zrcadel           
Protimlžící efekt a retrakce vody 

NANO ČISTIČ SKLENĚNÝCH A KERAMICKÝCH POVRCHŮ 

ABSOLUTNĚ ČISTÝ POVRCH A BEZ ŠMOUH 

BEZ VODY – BEZ OPLACHOVÁNÍ 
ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, „DOPRAVNÍ FILM“, „NIKOTINOVÉ FILMY“,                  

MASTNOTY, OTISKY RUKOU      
Ochranný čistič oken je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním 

odpařováním (3-4min.) a unikátní schopnost ředit a odstraňovat i velmi jemnou mastnotu. 

Ochranný čistič oken je náhrada za naprosto nevhodné hořlavé a nebezpečné odmašťovače 

jako je alkohol, líh (isopropyl alkohol) a vodné nebezpečné roztoky. Absolutně bezpečný výrazně 

zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.  

Ochranný čistič oken lze použít všude tam, kde se skleněné a zrcadlové povrchy mlží,              

v koupelnách, v  různých koupacích zařízeních (aquaparky, sociální zařízení), ve wellness        

klubech, v saunách, v čelních, zadních a bočních sklech automobilů.  

 Unikátní odstraňovací síla 

 Bezezbytkový absolutně čistý odmašťovač  

 Ideální rychlost odpařování 

 Absolutně bezpečný- zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek 
 

Ochranný čistič oken je vhodný pro komplexní údržbu oken, zrcadel, veškerých povrchů ze skla 

a plexiskla. Je vhodný též na čištění monitorů a televizních obrazovek.  

S přípravkem dochází k dokonalému umytí a vyleštění, bez použití vody.  Nanočástice proniknou 

nečistotami a rozruší tím jejich přilnavost k povrchu. Veškeré nečistoty se tedy odstraní bez         

mechanického drhnutí a zároveň dojde k obnovení lesku. Na povrchu dojde k vytvoření             

frekvenční voděodolné vrstvy s ochranou proti následnému znečištění, přilnutí hmyzu, otiskům 

rukou a zamlžování. Díky této ochranné vrstvě voda nezanechává skvrny. Právě tento ochranný 

účinek zaručuje jednodušší následné čištění.  
 

Aplikace: NEJPRVE JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST. Před použitím přípravek protře-

pejte, abyste promíchali nano částice. Naneste přípravek na povrch a vyčkejte tak dlouho, až 

se hrubá nečistota naruší a rozpustí, poté jej setřete jemným hadříkem. Opakujte tento           

postup, dokud důkladně a zcela neodstraníte stopy nečistot a mastnoty, rozpuštěných první 

operací. Poté znovu naneste tak, aby celý povrch byl mokrý a nechte zaschnout, nestírejte! 

Musí se vytvořit film protizamlžující a retrakční (voděodolný efekt). 

       
  

Balení: 5, 20 a 200l 

 Tel: +420 604 504 987    
Email: horewell@seznam.cz


