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TEXTIL PROT NANO 
SYMBOL pH 

NC-01 - 

 
 Doskonały impregnat hydrofobowy do powierzchni tekstylnych i skórzanych. Posiada 

unikalne właściwości konserwujące. Doskonale chroni powierzchnie przed ponownym wnikaniem 

brudu i wilgoci. Skutecznie ogranicza wpływ warunków atmosferycznych. Pochłania promieniowanie 

UV, zabezpieczając w ten sposób powierzchnię przed blaknięciem. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- zalecany do powierzchni tekstylnych i skórzanych, tapicerki samochodowej, wykładzin i  

  dywaników. 

 

SKŁAD: 
<60% alkohole, <20% węglowodory C9-C11, izoalkany, komponenty pielęgnacyjne, substancje 

pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej.  

Dokładnie umytą, odtłuszczoną i wysuszoną powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze 

spryskiwacza. Pozostawić do wyschnięcia (przynajmniej na 1 godz.). Światło zdecydowanie poprawia 

i przyspiesza efekt działania preparatu. 

 

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów materiałów impregnowanych. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Działa drażniąco na oczy 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
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W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem/ 

NIE wywoływać wymiotów 

Przechowywać pod zamknięciem 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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