Nano4-shoes®
Proteção invisível para o calçado contra água e sujidades
Nano4‐Shoes é um produto nanotecnológico à base de de água, que graças às propriedades
das particulas de SiO2 forma um revestimento invisivel que sela a área protegida impedindo
que nenhuma partícula estranha se aloge na superficie tratada. Humidades, água, café,
ketchup, vinho tinto, café, óleo, xarope, manchas, molhos, bebidas, etc… são repelidos do
calçado se este for tratado com Nano4‐Shoes. Qual quer sujidade ou mancha que possa
alojar‐se é simplesmente removida com um pano seco ou húmido e o calçado volta a
apresentar o seu estado original, como se nada tivesse acontecido. Nano4‐Shoes não provoca
nenhum efeito sobre a pele humana, não contém silicones ou gorduras estando certificado
como um produto 100% Ecológico pelo Instituto HOHENSTEIN na Alemanha como pelo
TDResearch Institute no Canadá.

EM QUE SUPERFÍCIES SE PODE USAR


Todo o tipo de calçado com superfícies porosas
(peles, camurças, tecidos…)



Não recomendado para peles envernizadas
(acabamento brilhante)

VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO









Excelente proteção contra manchas e sujidade que possam danificar o calçado
Proteção contra raios UV que alteram a cor do material
Facilita a limpeza
Não afeta a aparência, uma vez que é completamente invisível
Manchas típicas que danificam o calçado não serão mais uma preocupação
Aumenta a vida útil do calçado
Permite reduzir até 90% o uso de produtos químicos de manutenção
Eco‐friendly amigo do ambiente
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Nano4-shoes®
MERCADOS




Fabricantes de calçado
Revendedores de calçado
Qualquer utilizador que queira proteger e conservar o
seu calçado

MODO UTILIZAÇÃO
1 – Certificar‐se de que o calçado esteja muito bem limpo, livre de qualquer partícula estranha
ou contaminante, antes de usar Nano4‐Shoes. Caso contrário irá “fixar” a sujidade existente e
perder o efeito desejado.(o melhor efeito da aplicação é obtido em calçado NOVO)
2 – Pulverize ligeiramente os sapatos com Nano4‐Shoes
3 – O calçado ficará pronto a usar poucos minutos após a aplicação sempre após secagem do
mesmo. A proteção total é alcançada após 24horas.

DURABILIDADE DA PROTEÇÃO
A proteção obtida dura até 12 meses, desde que a aplicação de Nano4‐Shoes seja feita
correctamente, atendendo às recomendações indicadas e consoante as circunstâncias que
enfrente. Quando necessário, perda pontual de protecção, deve tratar‐se novamente com
Nano4‐Shoes seguindo sempre as instruções recomendadas.

CONSUMO
A quantidade de Nano4‐Shoes necessária depende da forma como este é aplicado e do tipo de
superfície. Em qualquer caso, entre 25ml/m2 e 100ml/m2. Isto significa que 1 litro pode servir
para tratar uma superfície com 10m2 até 40m2. Recomendamos, em primeiro lugar, que se
efectue um teste na superfície a tratar para determinar a absorção da mesma.
Em caso de dúvidas por favor solicitar mais informações técnicas ao seu Distribuidor local ou
consulte as informações da nossa página web.
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