
Aplicare generală și depozitare - HC (tratare termică) și HCF 
(tratare termică și certificare de către FDA) 

*La fel ca în cazul manipulării tuturor solvenților chimici, îmbrăcămintea individuală de protecție, protecția 
pentru ochi și mănușile rezistente la solvenți trebuie purtate în orice moment. 
 

URMAȚI INSTRUCȚIUNILE CU STRICTEȚE!!!!! 
 

CURĂȚAREA MUCEGAIULUI 
 

1) Curățați suprafețele în prealabil cu un agent de curățare/degresant și/sau un produs 
decapant pe bază de rășină. 

2) Utilizați o lavetă curată, de culoare albă, înmuiată în etanol, alcool izopropilic (IPA), 
acetonă sau solvent pe bază de metil-etil-cetonă (MEK) pentru a îndepărta orice urmă 
reziduală de agent degresant și ulei. 

3) Continuați curățarea cu solvent până când pe lavetă nu mai sunt vizibile urme de ulei 
sau reziduuri. După ultima curățare, laveta folosită pentru curățare trebuie să rămână albă. 
 

APLICAREA NANO 
 

1) Aplicați 3 – 4 picături de Nano Mold Coating pe laveta cu microfibre sau pe un tampon. 
(„Pulverizatorul” furnizat trebuie utilizat numai pentru produsul decapant, iar după 
utilizare trebuie îndepărtat și pompat până când nu mai conține produs.) 

 

2) Aplicați un strat foarte subțire și uniform de Nano Mold Coating® pe suprafața 
mucegaiului. Îndepărtați imediat orice acumulare formată în exces. Atunci când este 
aplicat corect, produsul trebuie să aibă un aspect umed, fără a se scurge. 

 

Vizualizați: Atunci când aplicați un strat „subțire”, suprafața trebuie să arate 
ca și când ați șters-o cu un șervețel înmuiat în alcool. Aceasta pare umedă, 
după care soluția se evaporează lent. 

 

Tehnica: Când aplicați produsul, încercați să avansați pe rând într-o singură 
direcție și procedați cu atenție pentru a nu lăsa dâre pe suprafață. 

 

În cazul suprafețelor foarte lucioase, este posibil să fie necesar să îndepărtați 
prin „ventilare” ușoară eventualele dâre formate pe suprafață. 

 

3) Utilizând un pistol cu aer cald, aplicați căldură (la 550 – 600 F cu debit de aer ridicat) la 
aproximativ 4 – 6 inchi de suprafață. Aplicați căldură timp de 10 minute pe zona 
acoperită cu produs. 
 

4) Lăsați să acționeze timp de (3) ore. (Lăsați zona acoperită cu produs să continue 
tratamentul timp de minimum (3) ore.) 
 

5) Pentru o durată de viață mai lungă a acoperirii, repetați pașii de la 1 la 4 din secțiunea 

APLICAREA NANO înainte de a începe producția. (**Este posibilă reacoperirea 
stratului pentru retușare și eliberare continuă) Mucegaiul este acum gata pentru 
producție. 

 

PRODUSUL DECAPANT 
 

1) Dacă în orice moment este necesară îndepărtarea acoperirii: pulverizați produs decapant 
pe suprafața respectivă și lăsați-l să acționeze timp de 1 – 2 minute. Acest lucru rupe 
legăturile chimice. 

 

2)  Frecați bine suprafața pentru a îndepărta stratul acoperitor. 


