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Nanoautošampon 
Nanopolitura 

 
 

na ošetření karoserií automobilů

 
  
 
 
 
 
 
 
Nanoautošampon:  ph - 7 = neutrální 

 
 

Zvýrazňující lak, pro snadné odstraňování skvrn od oleje a hmyzu, optimální pro ruční mytí 
karoserií aut, autobusů, lodí, motocyklů.  
Díky min. koncentraci ( 100 ml na 30 l vody) neškodný k životnímu prostředí. 
 
Návod k použití: 
Před použitím dobře protřepte. Doporučené ředění je 1 : 300. To je přibližně 30 ml 
autošamponu na 10 l čisté vody. V případě, že karoserie není znečištěná je možno použít i 
nižší koncentraci – 15 ml na 10 l vody. Vodu s šamponem zamíchejte a nechte chvíli ( cca 2 
min.) ustát. S použitím měkké houby umyjte karoserii krouživými pohyby. Povrch opláchněte 
čistou vodou. Nechte zaschnout nebo zbytky vody odsajte pomocí savé hadry nebo houby.   
 
Opláchnutí a usušení je nezbytné zejména při použití politury.   
 
 
Nanopolitura:  

 
 

Má dlouhodobé působení – 12 měsíců, zajistí vysoký lesk, ochrana před škrábanci od 
drobných kamínků, ochrana před vlivy solí a asfaltu, ochrana před pylem a pryskyřicí ze 
stromů, ochrana před výkaly ptáků, UV ochrana . 
 
Polituru nanášejte výhradně na plochy umyté nanoautošamponem nebo očištěné 
čističem NanoTrade. 
 
Návod k použití: 
Naneste cca 5 – 7 ml na m2 na karoserii. Rovnoměrně rozetřete, nejlépe nesavým hadříkem. 
Nechte několik minut zaschnout a vyleštěte do vysokého lesku.  
Účinnost se projeví až po jedné hodině a optimální ochranný účinek nastává až po  
24 hodinách.  
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Bezpečnostní opatření k nanoautošamponu a nanopolituře: 
Nedávejte do rukou dětem. 
Při práci nejezte a nepijte. Nekuřte. Nepoživatelné!   
Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody. 
V případě náhodného požití vypláchnou ústa vodou a vypít  
min. ½ l vody. 
V případě potíží vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Skladování: 
Trvanlivost 12 měsíců. 
Skladovat v chladných a suchých prostorách.  
Nevystavovat teplotám pod bodem mrazu!!! 
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