Si

Ürün
Bilgi sayfası

AKILLI YÜZEY KORUMA
NANO kaplı yüzeyler t amamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay t emizleniyor.
EikiN'in t üm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşt urmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşt urmakt alar.

YAPAY MADDE / AKRİLİK

 Lot us (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükemmel yüzey.
 Uzun süreli koruma.
 Daha az bir t emizlik çabası ile çok daha iyi
t emizlenebilirlik.

 Hijyenik t emizlik.
 Çevre koruyucu.
 Doğru uygulandığında ve t emizlendiğinde
9 ila 12 ay arası korur.

Eikin Yapay Madde / Akrilik Sıvısı Nano Teknolojik bir üründür.
Yapay ve Akrilik yüzeylerde çok iyi et ki et t iğini sulu ve yağlı
sıvıların damlacık şeklinde akıp git mesiyle göst erir. Ayrıca kir
ve kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor t ut unuyor.
Genellikle t emizlik için sadece t emiz su yet erli oluyor.
Uzun t emizlik aralıklarında ayrıca Nano Basic Temizleyici t emizlik
suyuna eklenebilir ve hijyeni art ırır, para ve zaman t asarrufu
sağlar ve çevreyi korur.

Ünite boyları:
Pompalı şişeler:
50ml, 100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L. Fıçı : 200L.

Teknik veriler :
Ürün I D :

1673
İnceltmeden kullanın

Kullanım :

tah. 10 -15 ml /m 2

Kuruma :

20 o C 'de 60 - 120 Dakika
20 o C 'de 24 Saat

K ulla nım Ala nla rı:

Lake yüzeyler, Bahçe mobilyaları, Araç ve Bot yüzeyleri
Duşakabin, Yapay deri, Duş ve Banyo küvet leri (Elyaf )
Yapay zeminler, Çerçeveler, PVC, Akrilik cam, vb..

Sertleşme :

Depolama derecesi:

T e m izlik :

Yüzeylerin ön t emizliği için Nano Basic CL01 t emizleyici tavsiye
edilir

U ygula m a :
Endüstriyel üretimlerde en doğru uygulama püskürtme şeklinde
yapılmalı. Üretim sonrası uygulamalarda ürün yüzeye püskürtülür ve yumuşak bir bez ile cilalanır. (Uygulama tarifine
bakınız)

+ 5 o C bis + 30 o C

Depolama süresi: Acılmadan + 5 o C ile + 25 oC
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir.
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın.
Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara
ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven takılması

Uyarı :

Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve
uygulamanın ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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