
Cam & Seramik
Bu kaplama standard liquid glass cam ve seramik kaplamaya benzer fakat daha uzun süreli 
dayanıklılığı var . 

•	 Berrak, renksiz, görünmez ve hissedilmeyen yüzey değişimi•	 Kolay kullanılabiliyor ve yenilenebiliyor•	 İç ve dış mekanlardaki cam ve seramik zeminlerin su, yağ 
ve kir it iciliği işlemi için uygundur.•	 Don, aşırı sıcaklık, UV ışınları, tuzlu su ve tuz içeren hava, ve
baz ve sert  su içerikli minerallere karşı dayanıklı•	 Yosun ve kuş dışkısı tutunamaz•	 Su lekeleri oluşamaz•	 Kir yüzeye tutunamadığı için kimyasal içeren temizleme 
malzemeleri gerekmez.•	 Easy-to –clean efekt i, yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır. 
Böylece temizlik ve bakım için gereken maliyet , zaman ve 
enerjiden tasarruf edilmiş olur.

•	 Camları onarılamaz korozyon, aşınma ve tuzdan kaynaklanan 
zarardan korur.•	 Yoğun yağmur ile birlikte dik olan cam zeminler kendini temizleme 
özelliği kazanmış olur.•	 Mikroorganizma ve bakterilerin oluşumunu en aza indirger, ve 
böylece hijyen sağlamış olur.•	 Yüzey aşınmasını son derece azalt ır•	 Çoğu çevre faktörler alt ında kaplama etkisini 3-10 yıl arası 
sağlamış olur.•	 Sıvının olağanüstü dayanıklılığı (5 yıldan fazla)

•	 Bina, örneğin cam cepheler ve giriş kapıları•	 Düz cam•	 Araba camı / araç ön cam (yağmurdaki görüşü oldukça iyileşt irir).
Etkisi max.6 ay (sileceklerden kaynaklanan aşınmadan dolayı)•	 Tuvalet , pisuar, seramik küvet , duş, lavabo, ayna•	 Pencere camı, kapı, panjur, cam çat ı, t ırabzan, tavan ışığı

•	 Mutfak•	 Tüm seramik fayans çeşit leri•	 Yüzme havuzları•	 Solar ve fotovoltayik tesislerinin cam bakımı .
(verimliliğin art t ırılması)•	 Seramik ve emay üzerinde ant i yapışkanlık•	 Kış bahçeleri
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-25°C - +80°C
-10°C - +40°C

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

100 m2 'ye kadar 5 -10 yıla kadar Plast ik şişede 1-2 sene
Tenekede : sınırsızgüneşli havadada araç camı hariç

Özellikler

ALGT Cam & Seramik kullanım alanları

  250ml Pompalı sprey Art . Nr. 600-250
1000ml Şişe Art . Nr. 600-1 
5000ml Bidon Art . Nr. 600-5
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