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Stiklas, porcelianas, keramika kaip ir kitos medžiagos reaguoja į aplinkos poveikį, ant jų įdubimų kaupiasi

 nepageidaujami nešvarumai - vandens nuosėdos, druskos, dulkės, sakai, paukščių išmatos, smalkės, žiedadulkės,

statybinės medžiagos, pirštų antspaudai, pelėsis, rūdys, bakterijos ir t.t. Tam, kad išlaikytume dangą kuo ilgiau švarią,

lengvai prižiūrimą ir ji tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti profesionalios „CLEAN - X“ produkcijos priemones.

 Išskirti galėtume „Professional CREAM CLEANSER“, „Professional INVISIBLE SHIELD“ ir „Professional REPEL“. Su

šiomis priemonėmis lengvai nuvalysite net sunkiausius nešvarumus, stiklą padengsite nanodanga ir po tam tikro laiko 

ją atkursite.

Svarbūs paviršiaus priežiūros privalumai:

ilgalaikė nanoapsaugos technologija, kuri atstumia vandenį, purvą ir nešvarumus;

apsaugo paviršių ir leidžia jį lengviau valyti bei prižiūrėti;
apsaugo nuo druskų ir purvo kaupimosi;

gerina išvaizdą;

apsaugo paviršių nuo naujų nešvarumų ir dėmių;

saugo santechnikos gaminių paviršių;

taupo laiką, darbo ir cheminių medžiagų sąnaudas;
saugus vartotojui ir aplinkai.

Mūsų produktai:

sudėtyje neturi toksiniškų ingridientų ir yra lengvai suyrantys;
sudėtyje nėra aršių medžiagų, kaip rūgštys ar šarmai, amoniakas, fosfatai, lakūs organiniai tirpikliai,
propilenai, terpentinai ar chloro balikliai;
naudojami tiesiogiai, jie atpalaiduoja tik vandenį ir deguonį, o abrazyvo atveju, palieka nereaktyvias silicio ar 
aliuminio daleles, kurios lengvai nuplaunamos;
daugeliui iš produktų pilnai atliktos toksiškumo monitoringo studijos, kurios patvirtina, kad produktai yra saugūs
žmonėms ir gyvūnams;
skatina saugų ir ekologišką valymo būdą, paviršiai lengviau valomi, reikia mažiau pastangų ir mažiau chemikalų;
sumažina papildomų cheminių medžiagų poreikį;

neišskiria jokių dūmų ar dujų, kurios dirgintų akis ar odą;

nereikalauja dirbti su pirštinėmis ir kaukėmis.



Didžiausias dėmesys skiriamas „Professional INVISIBLE SHIELD“ nematomos dangos priemonei. Ši danga

ypač veiksminga, greitai ir lengvai naudojama. Ši priemonė yra išskirtinė panaudojimo galimybėmis, patikimumu, 

ilgu galiojimo laiku ir išeiga. „Professional INVISIBLE SHIELD“ priemonė yra atspari nešvarumams, įvairioms 

dėmėms, ekstremalioms oro sąlygoms, smulkiems įbrėžimams, vandens nuosėdoms ir kitiems teršalams. Naudojant 

šią priemonę, paviršiaus priežiūra tampa ypač paprasta, tereikia reguliariai jį valyti. Tai sutaupo laiko ir pinigų.

„Professional INVISIBLE SHIELD“ priemonės privalumai:

apsaugo stiklą nuo dėvėjimosi, dėmių, cheminių pažeidimų ir smulkių įbrėžimų;

neprikimba vanduo, purvas ir kiti nešvarumai;

valymas tampa greitesnis, efektyvesnis ir lengvesnis;

taupo Jūsų laiką;

paprastas naudojimas - padengtas paviršius lengvai prižiūrimas ir atnaujinamas;

suteikia pradinę išvaizdą;

atsparus UV, cheminėms medžiagoms.

Kas yra nematoma danga „Professional INVISIBLE SHIELD“?

Tai yra greitai reaguojanti, itin plona polimero danga, kuri specialiai sukurta, siekiant apsaugoti stiklo, porcialiano ir

keramikos dirbinius nuo dėvėjimosi ir padaryti juos nepaprastai atsparius įvairiems nešvarumams. Paviršius valomas

lengviau ir jis atrodo estetiškiau.

Kaip veikia nematoma danga „Professional INVISIBLE SHIELD“?

Nematoma danga stiklo paviršiuje užsandarina mikroskopines poras ir ilgam laikui prisitvirtina prie paviršiaus. 

Ilgalaikis dangos barjeras apsaugo paviršių nuo sąlyčio su vandenių, dirvožemiu, suodžiais, tarša, rūdimis, muilo 

nuosėdomis ir kitomis dėmėmis, kurios yra ėsdinančios ir gali pažeisti paviršių. Apsaugotą paviršių galima lengvai 

plauti ir be didelių pastangų nuvalyti įvairius nešvarumus.

Kaip naudoti nematomą dangą „Professional INVISIBLE SHIELD“?

Nematomą dangą lengva naudoti, ji yra kaip poliruoklis. Galima užpilti ant šluostės arba užpurkšti ant paviršiaus,

tada išteptą paviršių poliruoti šluoste iki blizgesio. Danga sukurta apsaugoti ir stiprinti paviršių, ja padengtas stiklas

nekeičia spalvos, nesilupinėja, nesibraižo, išlieka ilgą laiką skaidrus.

Kiek laiko nematoma danga „Professional INVISIBLE SHIELD“ tarnaus?

Nematoma danga ypač patvari ir ilgalaikė. Ji veiksminga apie 10 metų ant daugumos paviršių, tačiau kaip ir visų

dangų patvarumas priklauso nuo aplinkos poveikių ir priežiūros. Nematoma danga gali būti lengvai atnaujinama 

nepašalinus pirminio padengimo - taip užtikrinsite ilgalaikę apsaugą.

Ar reikia paruošti paviršių prieš padengimą?

Jokio specialaus paruošimo nereikia. Užtenka švariai nuvalyti.

Ką naudoti paviršiaus valymui?

Stipriai suteptiems paviršiams rekomenduojama naudoti „Professional CREAM CLEANSER“ valymo priemonę,

kuri puikiai valo ir yra netoksiška žmogui ir aplinkai.

Kaip prižiūrėti padengtą „Professional INVISIBLE SHIELD“ danga paviršių?

Padengtas paviršius nanodanga turėtų būti valomas periodiškai tam, kad apsaugotas paviršius tarnautų ilgiau.

Atnaujinimui rekomenduojama naudoti „Professional REPEL“ priemonę, kuri sustiprins pirminės dangos apsaugą.



Unelko Corporation įmonė - daugiau kaip 40 metų, kurianti pažangius 

paviršiaus valiklius bei dengimo nano dangomis, lyderis.

Unelko Corporation misija - plėtoti unikalius produktus, kurie apsaugotų

 ir išlaikytų paviršių švarų nuo vandens nuosėdų, purvo ar kitų dėmių. 

Naujos technologijos leidžia sumažinti nešvarumų kiekį, lengviau

prižiūrėti  ir pagerinti paviršiaus išvaizdą bei prailginti jo galiojimo laiką.
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