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TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

NANODIAMOND4-GLASS® -tuotteelle
Tuotetta ei saa levittää alle 25%:n tai yli 85%:n ilmankosteudessa, koska muuten pinnoite ei
välttämättä kovetu kunnolla. Maissa, joissa ilmankosteus on erittäin korkea tai erittäin alhainen,
suositellaan käyttöä suljetuissa, ilmanohjaamissa tiloissa. Ihanteelliset olosuhteet tuotteen levitykselle ovat 20ºC lämpötila ja 55% ilmankosteus.
Parhaan tuloksen saat, kun pinnoitat lasin sisätiloissa. Kohdepinnan käsittely tulee suorittaa normaaleissa ympäristön olosuhteissa sekä 10-40 asteen lämpötilassa.
Pinnan esikäsittely:
- Puhdista pinta perusteellisesti tavanomaisen puhdistuskäytännön mukaisesti ja varmista, ettei
siinä ole kemiallisia pesuainejäämiä.
- Huolellisen puhdistusprosessin jälkeen pinta olisi vielä hyvä käsitellä esim. Nano4-Preaclean®:llä
hieromalla sitä mikrokuituliinalla, jotta varmasti kaikki kemialliset jäämät saadaan pois.
HUOMIOITAVAA: Nano4-Preclean® ei ole tahranpoistoaine, ja sitä käytetään vain kiiltävillä pinnoilla.
- Varmista, ettei lasipinnassa ole pölyä, kosteutta eikä vettä, sen on oltava 100% kuiva.
Käyttö:
1. Varmista, että NANODIAMOND 4-GLASS® -alumiinisäiliö on suljettu.
2. Käytä mikrokuituliinaa tai muuta imukykyistä kangasta, mikä ei jätä kangaskuituja pintaan.
3. Avaa pullo. VAROITUS: Pidä tuote turvallisuussyistä poissa lasten ulottuvilta. NANODIAMOND4-GLASS® pinnoitteessa on vahva ammoniakin tuoksu ja tästä syystä suosittelemelle levittämään tuoteen kasvomaskin kanssa.
4. Aseta kangas avoimen pullon suulle ja käännä pullo ylösalaisin 2-3 kertaa peräkkäin, jotta tuote
kostuttaa kankaan. Levitä tuote kostealla liinalla jokaisen 20 x 20 cm: n alue kerrallaan pinnalle ja
hiero sitä sitten nopein pyörivin liikkein pinnalle, kunnes tuotetta ei ole enää pinnalla näkyvissä. Kun
pinta on kovettunut, sen voi tarvittaessa jälkikiillottaa.
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NANODIAMOND4-GLASS® -tuotteelle
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA
1. Jos haluat lisätä naarmuuntumiskykyä 9H: sta 11H*: iin ja parantaa auton maalipinnan kiiltävää
ulkoasua, toista sama pinnoitus 5 minuutin kuluessa ensimmäisestä levityksestä. Jos haluat lisätä
naarmuuntumiskykyä 11H* - 12H* ja parantaa auton pinnan kiiltoa, toista sama pinnoitus 5
minuutin kuluessa toisesta toteutuksesta.
2. Varmista, ettet jätä mitään alueita käsittelemättä, sillä pinnoite on näkymätön.
- Pinnoitteen on vedenkestävä 12 tunnin kuluttua
- Ennen tätä suojaa pinta vedeltä ja kosteudelta.
- Pinnoitteen stabilointi on valmis viiden päivän kuluttua
- Tänä aikana on erittäin suositeltavaa olla puhdistamatta autoa millään kemiallisella tai
mekaanisella tavalla
Ei saa levittää suorassa auringon valossa.

!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa, kuivassa ja suojassa auringon valolta.
Katso tuotteen viimeinen käyttöpäivä.
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