Ochrana keramiky
PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ (VODĚODOLNÍ) NANO
OCHRANA KERAMIKY, GLAZURY, ŽULY, MRAMORU,
PORCELÁNU A PEVNÝCH MATERIÁLŮ
Horewell Ochrana keramiky je specificky vyvinutá nano ochrana keramiky, glazury,
sklokeramiky, glazované keramiky, mramoru, porcelánu, žuly a dalších nenasákavých pevných
materiálů. Na povrchu se vytvoří díky nanočásticím ultratenká voděodolná neviditelná vrstva
s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků, vodní rzi se
samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu,
plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.
Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění a svým dlouhodobým
hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných
chemikálií. Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin. Horewell Ochrana keramiky
poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na horizontální i vertikální plochy jako jsou –
obklady, dlažby, keramická umyvadla a vany, mramorové a žulové plochy, pracovní plochy,
stěny, kuchyně, sociální zařízení, sochy, kašny, pomníky, hroby, náhrobní kameny atd..

Vysoká vydatnost 60-80m2/L
Dlouhodobá vynikající voděodolná ochrana
Vynikající prevence proti špíně a znečištění
Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
100% biologicky odbouratelná
Moderní stavební povrchy (sklo, sklokeramika, keramika) jsou velmi nákladné, proto je jejich
údržba velmi důležitá a hlavně specifická. Jednoduchá a cenově dostupná ochrana proti
znečištění je dnes nutností. Výrazně vám šetří náklady (peníze, práci a chemii) a eliminuje
nedostatečné vyčištění při jejich údržbě.
Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu nejprve dokonale odmastěte
přípravkem Horewell Čistič kuchyně, vodní kámen nejprve odstraňte přípravkem Horewell
Čistič obkladů a spár. Pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů naneste přípravek.
Horewell NANO ochrana keramiky. Aplikujte rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo
vynecháno žádné místo. Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu naneste až po
zaschnutí první vrstvy (cca po 60min). Po zaschnutí druhé vrstvy (opět cca 60 min) povrch
otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Ošetřený povrch
čistěte přípravkem Horewell Neutrální Čistič. Zajistíte si tak dlouhotrvající ochranu. Vzhledem
k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost
povrchové úpravy.
Balení: 5, 20 a 200l
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Email: horewell@seznam.cz

