Gebruiksaanwijzing Chroom & RVS Nanocoating
Chroom en RVS nanocoating van Nanocoatexpert is een middel op basis van nanotechnologie ontwikkeld om
vervuiling tegen te gaan en schoonmaken te vereenvoudigen. Deze coating is ontwikkeld om keukens en
interieurdelen van roestvast staal tegen vervuiling te beschermen wat een aanzienlijke vooruitgang in hygiëne
brengt. De toepassingen zijn legio: aanrechtbladen, afzuigkappen, spoelbakken, deur handles, trapleuningen
etc. Vervuiling door vette handen, spetters is veel makkelijker te verwijderen en ook bacteriegroei wordt
geremd. Ideaal voor (professionele) keukens en sanitair!
Producteigenschappen
Verdunning:
Verbruik:
Uitharding/droging:
Handhaving:
Opslag en houdbaarheid:
Opslagtemperatuur:
Toepassingstemperatuur:

geen
ca. 10-15 ml per m²
min. 2-3 uur, beter 24 uur
zie veiligheidsvoorschrift
Zie veiligheidsvoorschrift of verpakking
+5°C tot +25°C, in originele verpakking laten en tegen direct zonlicht
en vorst beschermen.
+5°C tot +25°C niet in regen toepassen en direct zonlicht mijden.

Algemene voorbereiding:
Het dragen van handschoenen word aanbevolen. Het middel ontrekt vocht uit de huid. Probeer eerst op een
onopvallende plaats uit om te testen. Niet bij temperaturen onder +5°C en niet in de volle zon aanbrengen.
Voorbereiding:
Het oppervlak dient zorgvuldig van vuil, olie en vettige verontreinigingen te worden ontdaan. Daarna het
oppervlak compleet laten drogen voordat de coating kan worden aangebracht. Niet meer met de vingers
aanraken.
Beschermlaag aanbrengen:
Een beetje coating op de katoenen poetsdoek spuiten en het oppervlak poetsen. (U heeft maar een klein
beetje nodig: ca. 10-15 ml per m²). Met ronde bewegingen kleine secties poetsen totdat het gehele oppervlak
behandeld is. Na een paar minuten wachten ontstaat er een lichte grijs-achtige waas. Deze vervolgens met
een schone doek goed uitpoetsen.
Droging:
Het "Easy2Clean" effect zal na ca. 30 minuten ontstaan, laat de coating echter minimaal 2uur drogen. Langere
droogtijden worden aanbevolen omdat dit de gebruiksduur van de coating ten goede komt. Indien het
Easy2Clean Effect na verloop van tijd vermindert, kan u het effect versterken door het opnieuw aan te
brengen zoals de eerste behandeling.
Reiniging van een gecoate oppervlak:
Gebruik alleen water en eventueel een spons voor het reinigen en zo min mogelijk agressieve reinigers.
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Belangrijk
De voorgenoemde instructie is gebaseerd op omvangrijke onderzoeksresultaten. Het pleit de gebruiker niet
vrij om zelf eerst het product te testen op een stuk resterend materiaal of een plek dat niet in het zicht is. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor toepassingen die niet binnen de beschreven handleiding vallen en indien zij
anders zijn aangebracht dan beschreven. De MSDS kan worden overlegd.
Alle voordelen op een rij:



Vuil en vlekken kunnen eenvoudig met water of een natte doek worden verwijderd



Besparing op schoonmaakmiddelen en tijd



Hygiënisch: bescherming tegen vingerafdrukken, vet en bacteriën




Onderhoudt (gepolijst) roestvast staal
Langdurige bescherming: gemiddeld een half jaar
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