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NanoCleanerTM 
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy 
 

NanoCleanerTM je extra účinný univerzální čistící a odmašťovací přípravek určený k čistění neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu, prach, minerální 

usazeniny, šmouhy a další odolné nečistoty, aniž by docházelo k poškození materiálu nebo změnám lomu světla. Přípravek byl vyvinut k čištění skel, speciálních 
citlivých plastů, vysoce lesklých ploch a dalších hladkých povrchů. 
 

NanoCleanerTM je vhodný pro využití v domácnostech i ve veřejných a profesionálních provozech. 
 

✓ Efektivně odstraňuje mastnotu, minerální usazeniny a další odolné nečistoty 

✓ Nezanechává šmouhy 

✓ Univerzální použití na všechny neporézní povrchy 

✓ Vhodný jako čistič před aplikací nano ochrany 
 

Použití: NanoCleanerTM dosahuje výborných výsledků jako odmašťovač před lepením samolepek nebo nanášením barev. Byl vyvinut zejména pro aplikaci na 

kompozitní materiály jako jsou sklo, křišťálové sklo, keramika a většina plastů a elastomerů. Je vhodný k čištění elektronických zařízení - elektrických kontaktů 
(například u paměťových karet), magnetických hlav u páskových a disketových mechanik, čoček laserů u optických mechanik (CD, DVD), k odstraňovaní teplovodné 

pasty z CPU apod. Používá se i k čištění LCD a skleněných obrazovek (s určitým rizikem pro antireflexní vrstvu na povrchu obrazovky), hudební obchody s ním často 

leští bazarové nebo poškrábané gramofonové desky. Čistí se s ním bílé tabule a odstraňují nechtěné inkoustové značky (s rizikem poškození povrchu). Používá se i k 
čištění zbraní. Též dobře odstraňuje šmouhy, špínu a otisky prstů z mobilních telefonů a tabletů. Lze ho použít i pro odstraňování skvrn z většiny látek, dřeva, bavlny 

apod. 
 

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému 

znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot. 
 

NanoAplikace pro následné použití: 
 

NanoGlassTM HOME – nano impregnace skla, polykarbonátu a keramiky 

NanoGlassTM CAR – nano impregnace autoskla a polykarbonátů 

NanoPaintTM HOME – nano impregnace plastů a laků 
NanoPaintTM CAR – nano impregnace plastů a laků 

NanoPaintTM 9H – nano impregnace s vysokým stupněm ochrany 

NanoMetalTM – nano impregnace kovů 
NanoOneTM – nano impregnace neporézního materiálu 

NanoCeratecTM –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky 
Nano AntiPrintTM - nano přípravek určený jako ochrana kovů před otisky prstů 

NanoRepolTM - renovační pasta s jemným abrazivem 

NanoPolitureTM - polymerová impregnační pasta s UV ochranou 
 

Osobní ochranné prostředky: Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným 

celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, 
nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. 
 

Přípravek je připraven k přímému použití! 
 

Způsob aplikace: Přípravek aplikujte rozprašovačem přímo na povrch nebo na utěrku. Naneste rozprašovačem na povrch a následně vyleštěte do lesku beze šmouh. V 

případě potřeby postup opakujte. 
 

Katalogové číslo Balení EAN 

AC11000010 0,10 l láhev + rozprašovač - 

AC11000015 0,15 l láhev + rozprašovač - 

AC11000050 0,5 l láhev + rozprašovač 8594179530694 

AC11000100 1 l láhev + rozprašovač 8594179530724 

AC11000500 5 l kanystr 8594179530700 

 

 

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Po otevření obalu spotřebujte do 12 měsíců. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 
30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. 
 

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší 

kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a 

v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102 
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Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrch 
PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI BEZPEČNOSTNÍ LIST 
NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal 

jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol 

 


