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NANO POWŁOKA - umożliwia skuteczną ochronę powierzchni szklanej. 
 

 
 

Preparat  umożliwia pielęgnację powierzchni szkła użytego w najróżniejszych zastosowaniach: 
- szkła izolacyjne do fasad strukturalnych oraz do zwykłego szklenia   
- ściany kabin prysznicowych 
- lustra w łazienkach oraz przeszklenia ogrodów zimowych 
- przednie szyby samochodów ciężarowych i osobowych 
 
Zastosowanie preparatu  przynosi między innymi następujące korzyści: 
- ograniczenie zanieczyszczania powierzchni 
- ograniczenie osadzania się nieczystości oraz cząstek mineralnych z wody 
- ułatwione czyszczenie oraz konserwacja 
- ograniczone roszenie 
- ochrona powierzchni piaskowanych 
- możliwość odnawiania starszych szyb 
 

 
 
W załączeniu znajdą Państwo prospekty dotyczące możliwych zastosowań preparatu a także 
informację na temat cen podstawowego wyposażenia do pracy. 
 
Wydajność preparatu ochronnego wynosi orientacyjnie: 
- szkło przeźroczyste  - 8-10 ml/m2
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NANO POWŁOKA jest specjalnym środkiem, który  fizycznie 
wiąże się na stałe z powierzchnią szklaną. 
Ochrona powierzchni szklanych przy użyciu preparatu  przynosi 
wiele zasadniczych zmian na lepsze oraz korzyści: 

- powierzchnia poddana ochronie pozostaje  dłużej czysta 
w porównaniu ze szkłem niezabezpieczonym preparatem 

- powierzchnia poddana ochronie jest łatwiejsza do 
czyszczenia 

- preparat  chroni powierzchnie szklaną przed korozją 
- utrzymuje powierzchnię szklaną przeźroczystą i 

optycznie czystą o wiele dłużej 
 
Szklana powierzchnia pozbawiona ochrony jest nieustająco 
zanieczyszczana przez przylegające do niej zanieczyszczenia 
organiczne i nieorganiczne z powietrza lub wody (sole 
mineralne, kamień wodny, węglowodory niezwiązane, tlenki 
metali i silikony), powodujące korozję oraz fizyczne uszkodzenie 
szkła. Pomimo regularnego mycia czyszczenie szkła staje się 
bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Pogarsza się 
czystość optyczna powierzchni szkła. 
Czyszczenie wstępne oraz metody i preparaty ścierne powodują 
kolejne uszkodzenia a także przyśpieszają proces niszczenia 
powierzchni szkła. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zastosowanie preparatu NANO POWŁOKI na nowych powierzchniach szklanych – 
szkle float oraz produktach wykonanych z niego (meble szklane, witryny), szkłach 

izolacyjnych, szkłach bezpieczeństwa, lustrach, itp. 

 

 

1. Spryskać powierzchnię szkła przy pomocy ręcznej butelki sprayowej a następnie sprawdzić, czy woda 

równomiernie pokrywa powierzchnię. Ważne jest, aby w ten sposób sprawdzać zwłaszcza krawędzie 

szkła. 

Jeśli na testowanej powierzchni utworzy się jednolity (zwarty) film wodny, to oznacza to, że szkło jest czyste 

i można kontynuować zgodnie z punktem 5 niniejszego tekstu. 

Jeśli woda tworzy na szkle nieregularne figury (miejscami film nie utrzymuje się na szkle), to oznacza to, że 

powierzchnia jest zbyt zanieczyszczona i wówczas należy postępować zgodnie  

z następnym punktem oznaczonym numerem 2. 

 

2. Na lekko zwilżoną powierzchnię szkła nanieść  odtłuszczacz w kierunku poziomym oraz pionowym. Taki 

sposób czyszczenia umożliwia kontrolę nad tym, które miejsca były już czyszczone 

3. Tafle szklaną należy zmyć ponownie płynem do mycia z nanosrebrem  
a następnie osuszyć ściągając jedynie wodę wycieraczką do szyb. 
 

4. Przy pomocy butelki sprayowej sprawdzić, czy teraz na całej powierzchni szkła (przede wszystkim należy 
sprawdzić krawędzie) tworzy się już równomierny film. Jeśli nie, to należy powtórzyć kroki od 2 do 4.   
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5. Wysuszyć szybę szklaną przy pomocy gumowej wycieraczki do szyb i bawełnianej ściereczki. 

 

6. Na powierzchnię szkła nanieść  NANO preparat . 

 

Preparat nanosić na krzyż (poziomo i pionowo). Należy zadbać o to, aby cała powierzchnia szkła została 

dokładnie pokryta warstwą preparatu. Nie należy nanosić ruchami kolistymi! Powoduje to duże zużycie 

preparatu oraz niedostateczną kontrolę nanoszonej ilości preparatu. Jeśli po naniesieniu preparatu  pojawią 

się krople na szkle, to jest to znak naniesienia zbyt dużej ilości preparatu. W takim przypadku należy 

nanosić go szybciej.  

Nanieść preparat najpierw w jednym kierunku na całą powierzchnię, a następnie nie robiąc przerwy, 

natychmiast, nanieść preparat również w drugim kierunku. 

 

Wydajność z 1 litra około 80 do 120 m2  

 

7. Naniesiony preparat pozostawić do wyschnięcia przez okres 20 minut (przy 18°C). Twardnienie preparatu 

jest uzależnione od temperatury oraz wilgotności powietrza. Im temperatura jest wyższa a wilgotność 

niższa, tym szybsze schnięcie. W celu przyśpieszenia schnięcia można wykorzystać suszarkę do włosów. 

Wówczas czas twardnienia ulegnie skróceniu do około 2 minut. 

 

8. Przed ostatecznym zmyciem nadmiaru preparatu zaleca się wypróbowanie na jednym z dolnych rogów 

tafli szklanej, czy zastygł. Po spryskaniu testowanej powierzchni wodą muszą się tworzyć kuleczki wody! 

W przeciwnym przypadku, tzn. jeśli kuleczki nie tworzą się w ogóle, lub jeśli można zauważyć, że woda 

formuje się w kształt kropelek lub tworzy się jednolity film, to oznacza, że twardnienie nie jest zakończone i 

szkło nie może zostać jeszcze zmyte. 

W takim przypadku należy osuszyć testowaną powierzchnię, po czym ponownie nanieść na nią NANO 

preparat.  

 

9. Przy pomocy szmatki polerowanej lub bawełnianej wypolerować powierzchnię szkła. 

 

10. Spryskując wodą sprawdzić, czy tworzą się kuleczki wody na całej powierzchni szkła. Jeśli tak, to jest to 

dowód na to, że preparat został naniesiony równomiernie. Jeśli nie, to należy powtórzyć całe 

postępowanie opisane powyżej począwszy od punktu nr 2 aż do punktu nr 9. Jeśli na początku procesu 

nanoszenia, tafla szklana była czysta, to wystarczy powtórzyć postępowanie opisane w punktach od 4 do 9.  
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