Multipěna OwerClean na trhu i u nás
Už nemusíte používat x chemických čisticích prostředků stačí Vám tento
jeden
Nastříkáte chvilku počkáte a utěrkou setřete a navíc po tomto ošetření
odpuzuje díky nanotechnologii vodu i nečistoty tzv. lotosový efekt.
Cena 389 Kč
Spray balení 250 ml
Lze objednat přímo zde na našich stránkách

Nanotechnologie – multi pěna
Nano multi pěna OwerClean je antibakteriální čistící a současně impregnační
pěna na bázi moderní nanotechnologie. Čistí, impregnuje (vytváří nanovrstvu) a
konzervuje skoro všechny nejrůznější povrchy pouze v několika pracovních
krocích.
Percenta Nano multi pěna antibakteriální chrání dlouhodobě ošetřené povrchy
proti vodě, nečistotám, mastnotě a otiskům prstů. Odpuzuje prach a nečistoty,
a také má antibakteriální účinek.
Percenta Nano multi pěna antibakteriální má při zpracování příjemnou
citrusovou vůni.
Výhody:
• udržuje strukturu a lesk nerezu
• značně redukuje čas potřebný pro čištění
• snižuje množství čisticích prostředků až o 70%
• chrání dlouhodobě povrchy před vodou, nečistotami, mastnotou a
otisky prstů
• umožňuje, aby se znečištění dala jednoduše omýt vodou nebo se
setřela vlhkým hadrem
Oblasti použití:
Autolak- disky:

Který řidič nemá problémy s mytím auta. Kolik řidičů jezdí skoro každý týden do
myčky, aby si umyl auto. Nejen životní prostředí je tím zatěžováno, ale také
Vaše peněženka. S naší Nano multi pěnou vyčistíte, zakonzervujete a
naimpregnujete Vaše auto najednou. V budoucnu můžete Vaše auto pohodlně

vyčistit vodou a houbou.
• Ideální pro všechny prodejce aut, prodejce
ojetých automobilů a autodílny
Motorka:

Kdo jednou ošetřil svoji motorku Nano multi pěnou,
zjistí, že nejen všechny součásti z ušlechtilé oceli, ale také všechny plastové díly
jsou naimpregnovány a zakonzervovány. Dokonce disky a přilba může být naší
Nano multi pěnou ošetřena na dlouhou dobu. Lesk zůstává zachován příp. se
opět obnoví.
• Ideální pro obchody s motorkami a
motorkářské kluby
Nástroje, stroje - součásti strojů:

Každý kdo jednou naimpregnoval nástroje, stroje a
části strojů zjistí, že všechny ošetřené materiály reagují ideálně proti
nečistotám a mastnotě. Kromě toho, že odpuzují vodu, se dají podstatně
snadno vyčistit.
• Ideální pro všechny dílny a průmyslové
provozy
Digestoře - trouby:

Každý kuchař a každá hospodyně zná problém s čištěním oblastí, kde není
možné se vyhnout mastnotě a oleji. Naše Nano multi pěna nejen čistí, ale
impregnuje a konzervuje. Všechny plochy odpuzují vodu a nečistoty. Dokonce u
starých digestoří a trub se znovu obnoví původní lesk.
• Ideální pro velké kuchyně, gastronomii,
kuchyňská studia atd.
Hudební nástroje:

Kdo muzikant ví, jak rychle se ztrácí lesk. Jak u
nástrojů z ušlechtilé oceli, tak u glazovaných dřevěných nástrojů, je možné s
naší Nano multi pěnou docílit toho, že původní lesk zůstane zachován. Také
pokud se hraje v dešti, bude Váš nástroj odpuzovat
vodu.
• Ideální pro hudební kapely a obchody, které
prodávají hudební nástroje
Okenní rámy z hliníku nebo plastu:

Čištění okenních rámů je často mnohem náročnější, než samotné čištění skel.
Díky impregnaci s naší Nano Multi pěnou je Váš okenní rám konzervován a
odpuzuje nečistoty a vodu. Může se použít pro venkovní, i vnitřní prostory.
Přirozený lesk rámu se opět obnoví a zůstane
zachován.
• Ideální pro úřady, autosalóny s velkým
množstvím skel, výrobce oken
Zrcadla:

Zrcadla, ať v koupelně nebo v kadeřnickém salónu, musí být často čištěna.
Pokud jsou ovšem naimpregnována naší Nano multi pěnou, mohou být snadněji
čištěna a budou dále odpuzovat nečistoty, mastnotu a vodu. Jednoduše zrcadlo
otřete vlhkým hadrem a pak jej vyleštěte. Zrcadlo je
opět čisté.
• Ideální pro hotely, gastronomii a kadeřnické
salóny
Další oblasti použití:
Kola, kuchyňské přístroje, glazované dřevo, schránky, dveřní rámy, vnitřky aut,
akryl, hladká kůže (boty a bundy), lodě (plast a kov) atd.

