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G 2a 

(baza) 
pH 

7 

 
 Dwuskładnikowa – niewidzialna – powłoka kwarcowa skutecznie zabezpieczająca 

powierzchnie szklane. Tworzy trwałą powłokę hydrofobową co ułatwia szybkie odprowadzanie wody 

przy minimalnej pracy wycieraczek. W dużym stopniu utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń 

atmosferycznych, drogowych i eksploatacyjnych. Właściwości antyrefleksyjne. Ogranicza 

powstawanie rys i uszkodzeń mechanicznych. 

Wydajność produktu: 50ml/m
2
. 

 

ZASTOSOWANIE: 
 szklane powierzchnie w pojazdach mechanicznych (szyby, lusterka, reflektory, szyberdachy itp.) 

 

SKŁAD: 
>80% etanol, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 Nie stosować produktu w temperaturze poniżej 10ºC! 

 Nie wystawać powierzchni na działanie promieniowania słonecznego! (Nie nanosić w pełnym 

słońcu) 

 Upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca. 

 Zapewnić odpowiednią wentylację i świeże powietrze. 

 Jeżeli powierzchnia  w przeszłości była zabezpieczana innymi produktami wodoodpornymi 

kluczowym jest usunięcie tych produktów z powierzchni. 

 

Krok 1: Mieszanie 

Wymieszać ze sobą dwa składniki w temperaturze pokojowej w stosunku 1:1. Otrzymany roztwór 

powinien być mieszany przez minimum 3 minuty. Po wymieszaniu roztwór jest gotowy do użycia i 

może zostać wykorzystany przez 1 dzień.  

Przed nałożeniem mieszaniny, powierzchnia na której chcemy zaaplikować produkt musi być 

wyczyszczona. Temperatura pomieszczenia podczas aplikacji powinna być w zakresie 10-30ºC, 

najlepiej 15-25ºC. Mieszanina raz zmieszana nie wymaga ponownie mieszania przed użyciem.  

Krok 2: Mycie powierzchni 

Stabilność nałożonej powierzchni i odporność powłoki na ścieranie zależy od tego, jak produkt 

zostanie chemicznie związany z powierzchnią. Dlatego też niezwykle istotne jest wyczyszczenie 

powierzchni przed aplikacją. Powierzchnię umyć standardowymi produktami do mycia szkła, a 

następnie wytrzeć do sucha.  

Krok 3: Nakładanie produktu G2 
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Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce. W przypadku szyby samochodowej, dwie połówki 

szyby (prawa/lewa) powinna być zabezpieczona jedna po drugiej. Przygotowany produkt (zgodnie z  

krokiem 1) zaaplikować na powierzchnię w postaci cienkiego filmu, po czym polerować szybko i 

jednakowo papierowym ręcznikiem co najmniej 0,5 do 1 minuty.  

Nie pozwolić na sporadyczne wyschnięcie produktu. Przed wysuszeniem nadmiar roztworu powinien 

zostać zebrany czystym papierowym ręcznikiem. Smugi i pozostałości produktu muszą być całkowicie 

spolerowane czystym kawałkiem papierowego ręcznika.  

 

Efekt hydrofobowy zwykle widać w zależności od podłoża, reaktywności i temperatury już po 

upływie około 5-15 minut i jest wzmacniany po kilku minutach. Jednakże rekomendowane jest 

pozostawienie powierzchni z naniesionym filmem przynajmniej na około 30 minut. W przypadku szyb 

samochodowych przez ten czas nie używać wycieraczek.  

 

Krok 4. Odnawianie powierzchni pokrytej wcześniej produktem G2. 

Po starciu, film może zostać ponownie położony. W tym przypadku postępować zgodnie z wyżej 

przedstawioną procedurą (krok 1-3). Jeżeli powierzchnia szklana została zabezpieczona innymi 

produktami hydrofobowymi, niezbędne jest zastosowanie produktów z materiałem ściernym do 

usunięcia tej powłoki. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

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

innych źródeł zapłonu. Nie palić 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Po zmieszaniu składnika a i składnika b ważność mieszaniny 24 h. 

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 szkła 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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