
NANO PERFORMANCE POLISH 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Nano Performance Polish byl vyvinut díky 

unikátní směsi jemných nanočástic, které 

poskytují vynikající ochranu s dlouhotrvajícím 

leskem. 

 

 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Nano Performance Polish NPP5 5 litrů 85250 

Nano Performance Polish NPP1 1 litr 85092 

Nano Performance Polish NPP500 500 ml 85396 

Nano Performance Polish: 

Speciálně vyvinuté složení za pomocí nejnovější nanotechnologie pro leštění nových i použitých vozidel, 

autobusů, motocyklů, nákladních aut, karavanů apod. Vyplní jemné nedokonalosti pro dosažení 
vynikajícího a dlouhotrvajícího lesklého vzhledu. 

 

Instrukce: 

1. Před použitím láhev důkladně protřepte. 

2. Aplikujte na čisté, chladné povrchy pomocí jemné tkaniny. 

3. Neaplikujte na přímém slunci. 

4. Jemně vyleštěte pomocí suché utěrky KENT Finishing Cloth (83240) nebo Large Microfibre Cloth 

(85097). 

   Proniká do jemných nedokonalostí laku – poskytuje lesklý vzhled. 

   Obsahuje netěkavé silikony – bezpečný pro lakovny. 

   Speciální složení pro profesionální trh – šetří čas. 

   Vytváří extra hluboký lesk – excelentní vzhled. 

   Lze jej použít na všechny typy automobilových laků – jeden produkt na všechno. 

   Není potřeba voda – žádný nepořádek, snadná aplikace. 



Číslo výrobku:          85092, 85250, 85396 

Název:                       Nano Performance Polish 

Životnost: 24 měsíců od data výroby 

MSDS: ano 

Konzistence: modrá viskózní tekutina 

Zápach: jemný a příjemný 

Celní kód: 3405 3000 

VOC: 273 g/l 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

NANO PERFORMANCE POLISH 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  
sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V 

žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné 

aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

N-tek, s.r.o. 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 

Fax: +420 515 915 284 

E-mail: info@ntek.cz 

Internet: www.ntek.cz 

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat. 

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list. 


