
 

Comprehensive car shield rinkinį sudaro:  

 Nano power automobilių stiklams 30 ml. 

 Nano Power automobilio salonui 80 ml.  

 Nano Power automobilio kėbului 50 ml. 

 Pirštinių pora 

 Dengimo padeliai ( 2vnt.) 

 Mikropluošto šluostė stiklui 

 

Dengimo instrukcija Nano Power automobilių stiklams (Nano power carcare glasshield) 30 ml. 

Prieš atidarydami buteliuką, švelniai supurtykite jo turinį. Paviršius turi būti švarus, sausas ir 

neriebus. Suvilgykite dengimo padelį priemone ir denkite tolygiai po nedidelį plotą, tol kol padengsite 

visą norimą paviršių. Jeigu norite pasiekti geresnį rezultatą, rekomenduojama tą pačią vietą  padengti 

dar kartą. Jeigu susidaro perteklius, jį reikia nusausinti su sausa šluoste.   

Dengti galima su šluoste arba dengimo padeliais. 

Stiklą būtina nublizginti su mikropluošto šluoste, nes tai gali turėti įtakos matomumui.  

Išeiga: 5-10 ml/m² 

 

Dengimo instrukcija Nano Power automobilio salonui (Nano Power car interior) 80 ml.  

Prieš atidarydami buteliuką, švelniai supurtykite jo turinį.  Dengiami paviršiai turi būti visiškai 

švarūs, neriebūs  ir sausi. Jei dengiamas paviršius yra mažo ploto, vienu metu tolygiai apipurkšti visą 

paviršių ir leisti nudžiūti. Jeigu susidaro perteklius, nuvalyti paviršių su mikropluošto šluoste. (Norint, 

kad paviršius būtų atsparesnis ilgesnį laiką, po valandos pakartoti procedūrą).  

Jei paviršius yra didesnio ploto, rekomenduojama dengti po nedidelį plotą, kol visiškai padengsite 

norimą paviršių.  

Išeiga: 15-30 ml/m²  

 

Dengimo instrukcija Nano Power automobilio kėbului (Nano Power carcare coat) 50 ml. 

Rekomenduojamas automobilio paruošimas dengimui:  

Automobilis turi būti kruopščiai nuplautas, nupoliruotas ir nuriebintas. Nusausinę transporto 

priemonę įsitikinkite, kad tarpuose ar ant apdailos detalių neliko vandens. Jeigu dengimo metu ant 

padengto paviršiaus patektų vandens, rekomenduojame pakartotinai nupoliruoti tą vietą ir ją padengti 

iš naujo.   



 

Prieš atidarydami buteliuką, švelniai supurtykite jo turinį. Suvilgykite dengimo padelį su priemone ir 

tolygiai denkite po nedidelį plotą, padengę norimą plotą po 3 minučių nuvalykite perteklių ir 

nublizginkite paviršių su mikropluošto šluoste. Įsitikinkite, jog neliko nepadengtų vietų. 

Po dengimo automobilis turi būti apsaugotas nuo vandens ar nešvarumų. Hidrofobinės savybės 

pasireiškia po 24 valandų, kai paviršius visiškai išdžiūsta.  

Išeiga: 5-10 ml/m² 

 

 

DĖMESIO!! Aktualu naudojantis visomis Nano Power dangomis: Įsitikinkite, kad paviršius nebūtų 

įkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai. Tinkama temperatūra naudojimui +5°C - 

+35°C, taip pat svarbu, kad patalpoje nebūtų per daug drėgnas oras. Nenaudokite priemonės 

aukštesnėje arba žemesnėje temperatūroje! Dengdami paviršius mūvėkite gumines pirštines. Pakuotę 

laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Po priemonės naudojimo paviršius 24 valandas  

negali kontaktuoti su vandeniu. 

 

 


