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RAIN	  SHIELD	  
	  

TRATAMENT	  HIDROFOB	  	  
PENTRU	  PARBRIZ,	  GEAMURI	  LATERALE	  ȘI	  LUNETĂ	  

	  
	  

• Mărește	  considerabil	  vizibilitatea	  la	  volan	  în	  condiții	  de	  ploaie.	  
• Ideal	  pentru	  parbriz,	  geamuri	  laterale	  și	  lunetă.	  
• Reduce	  contactul	  cu	  ploaia,	  lapovița,	  ninsoarea,	  insectele	  și	  murdăria.	  
• Recomandat	  și	  pentru	  uz	  casnic	  (cabina	  de	  duș).	  
• Nu	  este	  recomandat	  pentru	  parbriz	  drept,	  lipsit	  de	  aerodinamică	  (TIR,	  Bus,	  Tren,	  etc.)	  
• Efectul	  Rain	  Shield	  pe	  parbriz:	  https://www.youtube.com/watch?v=uE4Rj1317sQ	  

	  
	  

	   Rain	  Shield	  acoperă	  porii	  microscopici	  ai	  parbrizului	  cu	  o	  peliculă	  invizibilă,	  neaderentă,	  super-‐
alunecoasă,	  care	  reduce	  contactul	  cu	  ploaia,	  lapovița	  și	  ninsoarea.	  Stropii	  de	  ploaie	  sunt	  spulberați	  de	  
vânt	  de	  pe	  parbrizul	  mașinii	  aflate	  în	  mișcare,	  mărind	  considerabil	  vizibilitatea	  și	  siguranța	  în	  trafic.	  
Protejează	  parbrizul,	  facându-‐l	  mai	  ușor	  de	  curățat	  de	  gheață,	  sare,	  insecte	  şi	  alte	  murdării.	  

	  

MOD	  DE	  UTILIZARE:	  
	  

	  
	  
	  

	  

• Evitați	  contactul	  cu	  suprafețele	  adiacente,	  inclusiv	  ștergătoarele!	  	  
• Nu	  aplicați	  pe	  suprafețe	  fierbinți	  și	  nu	  lăsați	  produsul	  să	  se	  usuce!	  	  
• Curățați	  în	  prealabil	  parbrizul	  de	  uleiuri,	  grăsimi,	  ceară	  şi	  murdării.	  	  
• Pulverizați	  pe	  o	  lavetă	  mică	  sau	  un	  aplicator	  Rain	  Shield	  şi	  aplicați	  uniform	  pe	  întreaga	  suprafață,	  

cu	  mișcări	  circulare.	  	  
• Repetaţi	  încă	  o	  dată	  procesul	  să	  fiţi	  siguri	  că	  ați	  acoperit	  suprafața	  în	  totalitate.	  	  
• Imediat	  după	  ce	  se	  evaporă	  alcoolul,	  iar	  în	  urmă	  rămâne	  excesul	  tratamentului	  sub	  formă	  de	  

grăsime	  cețoasă	  (1-‐2	  minute),	  pulverizaţi	  cu	  apă	  zona	  tratată	  şi	  ştergeţi	  cu	  o	  lavetă	  curată,	  pentru	  
a	  înlătura	  în	  totalitate	  grăsimea,	  iar	  în	  urmă	  să	  rămână	  o	  suprafață	  perfect	  curată.	  	  

	  
	  

COMPOZIȚIE:	   	   	  

Amestec	  omogen	  pe	  bază	  de	  alcool	  izopropilic,	  acidifianți	  și	  polimeri.	  

	  

CONDIȚII	  DE	  DEPOZITARE:	   	  
	  

Produsul	  se	  păstrează	  în	  ambalajul	  original	  închis	  etanș,	  în	  spații	  bine	  ventilate,	  ferit	  de	  îngheț,	  de	  soare	  
sau	  surse	  de	  căldură,	  la	  temperaturi	  între	  5°C	  și	  30°C	  pentru	  un	  timp	  de	  3	  ani.	  
	  

	  

ALTE	  INFORMAȚII:	   	   	  

Rain	  Shield	  500ml	  este	  ambalat	  în	  cutie	  de	  carton	  12	  bucăți/cutie.	  COD	  EAN:	  6423713002064	  
	  

	  

CARACTERISTICI	  	  
FIZICO	  –	  CHIMICE:	  

	   Aspect	  /	  Culoare:	  	   Lichid	  incolor	  transparent	  

	  

AMBALAJ	   COD	  PRODUS	  
Densitate	  la	  20°C,	  gr/cm3:	  	   0,87	  ±	  0,05	   HDPE	   500ml.	   CS-‐221	  
Miros:	   Puternic	  de	  alcool	   HDPE	   5	  L	   CS-‐475	  
Punct	  de	  îngheț:	   >	  -‐60°C	  	   HDPE	   10	  L	   CS-‐476	  

	  

PRECAUȚII:	  
	  

	  
	  

H319-‐	  Provoacă	  o	  iritare	  gravă	  a	  ochilor.	  H225	  -‐	  Lichid	  și	  vapori	  foarte	  inflamabili.	  H336-‐	  Poate	  provoca	  
somnolență	  sau	  amețeală.	  P102-‐	  A	  nu	  se	  lăsa	  la	  îndemâna	  copiilor.	  P210-‐	  A	  se	  păstra	  departe	  de	  surse	  
de	  căldură,	  suprafețe	  fierbinți,	  scântei,	  flăcări	  și	  alte	  surse	  de	  aprindere.	  Fumatul	  interzis.	  P280-‐	  Purtați	  
mănuși	  de	  protecție/	  îmbrăcăminte	  de	  protecție/	  echipamente	  de	  protecție	  a	  ochilor/	  echipamente	  de	  
protecție	  a	  feței.	  P303+P361+P353-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  CU	  PIELEA	  (sau	  părul):	  scoateți	  imediat	  toată	  
îmbrăcămintea	  contaminată.	  Clătiți	  pielea	  cu	  apă	  /	  faceți	  duș.	  P305+P351+P338-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  CONTACT	  
CU	  OCHII:	  clătiți	  cu	  atenție	  cu	  apă	  timp	  de	  mai	  multe	  minute.	  Scoateți	  lentilele	  de	  contact,	  dacă	  este	  
cazul	  și	  dacă	  acest	  lucru	  se	  poate	  face	  cu	  ușurință.	  Continuați	  să	  clătiți.	  P501-‐	  A	  se	  elimina	  conținutul	  /	  
recipientul	  conform	  legislației	  în	  vigoare.	  	  	  

 

	  

	  

IMPORTANT:	  	  
	   Informațiile	  prezentate	  în	  aceasta	  Fișă	  Tehnică	  reflectă	  cel	  mai	  bun	  efort	  la	  nivelul	  experienței	  și	  

cunostințelor	  noastre	  în	  domeniu,	  la	  momentul	  întocmirii	  documentului	  și	  sunt	  bazate	  pe	  surse	  și	  
informații	  furnizate	  de	  producătorii	  materiilor	  prime,	  materiale	  tehnice	  în	  domeniu	  și	  teste	  de	  
laborator.	  Responsabilitatea	  folosirii	  acestui	  produs	  în	  scopul	  destinat	  cade	  asupra	  utilizatorului.	  	  

	   	   	  
	   	   Este	  interzisă	  modificarea	  sau	  distribuirea	  către	  terți	  a	  acestui	  document	  fără	  acordul	  scris	  al	  proprietarului	  de	  drept.	  

ChemSol	  Group	  SRL	  își	  rezervă	  dreptul	  de	  a	  face	  modificări	  neanunțate	  în	  informațiile	  de	  mai	  sus.	  Pentru	  varianta	  cea	  mai	  recentă	  a	  acestui	  document	  contactați	  un	  
reprezentant	  ChemSol	  Group	  sau	  distribuitorul	  zonal.	  	  
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TOTUL	  DESPRE	  TRATAMENTUL	  HIDROFOB	  
-‐	  MOD	  DE	  UTILIZARE	  -‐	  

	  	  	  	  
A. INTRODUCERE	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Este	  binecunoscut	  faptul	  că	  uzura	  lamelelor	  ștergătoarelor	  este	  cauzată	  în	  cea	  mai	  mare	  parte	  de	  următorii	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  factori:	  
	  

1. Frecarea	  lamelei	  pe	  suprafața	  aspră,	  poroasă	  și	  denivelată	  a	  parbrizului,	  atunci	  când	  activăm	  ștergătoarele.	  
	  

2. Murdăria	  abrazivă	  (nisip	  și	  noroi	  fin)	  ce	  este	  împroșcată	  pe	  parbriz,	  provenind	  de	  la	  roțile	  celorlalte	  mașini	  
din	  trafic	  și	  care	  interacționează	  cu	  lamelele	  ștergătoarelor	  și	  cu	  parbrizul	  poros	  al	  mașinii.	  
	  

3. Murdăria	  abrazivă	  acumulată	  pe	  parbriz	  la	  viteză	  mare	  cauzează	  sablarea	  parbrizului,	  făcându-‐l	  mai	  poros	  
și	  mai	  abraziv.	  	  
	  

4. Razele	  solare	  UV	  care	  usucă,	  rigidizează	  și	  îmbătrânesc	  cauciucul	  lamelelor.	  
	  

5. Diferite	  chimicale	  prezente	  în	  lichidul	  de	  spălare	  parbriz	  și	  în	  detergenții	  auto	  care	  usucă,	  ridigizează	  și	  
îmbătrânesc	  cauciucul	  lamelelor.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Primii	  trei	  factori	  de	  mai	  sus	  cauzează	  uzura	  ștergătoarelor	  într-‐un	  mod	  accelerat	  și	  prin	  urmare,	  înlocuirea	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  frecventă	  a	  acestora	  cu	  unele	  noi.	  	  
	  
B.	  	  	  	  	  BENEFICIILE	  TRATAMENTULUI	  HIDROFOB	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rain	  Shield	  este	  un	  tratament	  super-‐hidrofob	  pentru	  geamuri	  și	  parbriz,	  ce	  oferă	  următoarele	  beneficii:	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

1. Acoperă	  porii	  microscopici	  ai	  sticlei,	  acoperă	  denivelările	  și	  imperfecțiunile	  parbrizului,	  lăsând	  în	  urmă	  o	  
suprafață	  netedă	  și	  foarte	  alunecoasă.	  
	  

2. Ploaia,	  lapovița,	  ninsoarea,	  gheața,	  insectele	  și	  murdăria	  nu	  mai	  aderă	  pe	  suprafața	  tratată.	  Chiar	  dacă	  
aceste	  elemente	  se	  depun	  pe	  suprafața	  parbrizului,	  ele	  se	  înlătură	  mai	  ușor.	  	  

	  

3. Apa	  de	  ploaie	  este	  înlăturată	  de	  pe	  parbriz	  la	  50-‐60	  Km/oră	  (în	  funcție	  de	  aerodinamica	  mașinii),	  iar	  de	  pe	  
geamurile	  laterale	  la	  30-‐40	  Km/oră.	  	  

	  

4. Uzura	  ștergătoarelor,	  în	  condițiile	  unei	  suprafețe	  netede	  a	  parbrizului	  scade	  semnificativ,	  iar	  durata	  de	  
exploatare	  a	  acestora	  crește	  de	  cca	  2-‐3	  ori.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Tratamentul	  se	  aplică	  foarte	  ușor	  pe	  suprafețele	  exterioare	  vitrate	  ale	  mașinii	  și	  rezistă	  între	  6-‐8	  săptămâni	  pe	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  parbriz,	  iar	  pe	  geamurile	  laterale	  și	  lunetă	  între	  4-‐6	  luni.	  
	  
C. 	  NECESARUL	  MATERIALELOR	  PENTRU	  APLICAREA	  TRATAMENTULUI	  HIDROFOB	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pentru	  aplicarea	  tratamentului	  hidrofob	  pe	  suprafețele	  vitrate	  ale	  mașinii	  aveți	  nevoie	  de	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  următoarele	  articole:	  
	  

1. Soluție	  pentru	  curățat	  și	  degresat	  parbrizul,	  geamuri	  laterale	  și	  lunetă.	  
	  

2. Rolă	  de	  hârtie	  sau	  o	  lavetă	  pentru	  curățarea	  și	  degresarea	  suprafețelor	  vitrate.	  
	  

3. Un	  aplicator	  (lavetă	  mică,	  burete,	  tifon,	  disc	  demachiant	  sau	  chiar	  un	  servețel	  din	  rola	  de	  hârtie).	  
	  

4. Produsul	  Rain	  Shield.	  
	  

5. Apă	  curată	  într-‐un	  pulverizator	  curat.	  
	  

6. O	  lavetă	  de	  calitate	  (Microfibră),	  pentru	  curățarea	  reziduurilor	  după	  aplicarea	  tratamentului.	  
	  
D. 	  IMPORTANT	  –	  PRECAUȚII	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Înainte	  de	  aplicarea	  tratamentului,	  trebuie	  să	  țineți	  cont	  de	  următoarele	  aspecte	  importante:	  
	  
	  

1. Nu	  aplicați	  tratamentul	  pe	  suprafețe	  fierbinți	  și	  nu	  lăsați	  produsul	  să	  se	  usuce	  pe	  suprafețe.	  
	  

	  

2. Evitați	  contactul	  produsului	  cu	  suprafețele	  adiacente	  ale	  parbrizului	  (garnituri,	  vopsea/lac,	  lamela	  
ștergătoarelor,	  etc.).	  
	  

	  

3. Suprafața	  trebuie	  să	  fie	  degresată,	  curată	  și	  uscată,	  înainte	  de	  aplicarea	  tratamentului.	  
	  

	  

4. Ridicați	  ștergătoarele	  de	  pe	  suprafața	  parbrizului	  sau	  lunetei	  atunci	  când	  aplicați	  tratamentul.	  
	  	  	  

5. Pentru	  persoanele	  fără	  experiență	  în	  domeniu,	  recomandăm	  să	  aplicați	  tratamentul	  mai	  întâi	  pe	  geamurile	  
laterale	  și	  lunetă,	  care	  sunt	  mai	  mici	  ca	  suprafață	  și	  mai	  usor	  de	  tratat.	  Astfel,	  în	  momentul	  aplicării	  
tratamentului	  pe	  parbriz,	  ce	  ocupă	  o	  suprafață	  mai	  mare,	  aveți	  deja	  experiență	  acumulată	  și	  veți	  ști	  cum	  să	  
procedați.	  	  
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E.	  	  	  	  	  MODUL	  DE	  APLICARE	  A	  TRATAMENTULUI	  HIDROFOB	  
	  

1. Pulverizați	  Rain	  Shield	  pe	  o	  lavetă	  mică,	  un	  servețel	  sau	  un	  burete	  și	  aplicați	  produsul	  uniform	  pe	  întreaga	  
suprafață	  (100%)	  cu	  mișcări	  circulare.	  Nu	  lăsați	  marginile	  netratate!	  
	  

2. Imediat	  puteți	  aplica	  al	  doilea	  strat	  pentru	  uniformizare,	  pentru	  a	  vă	  asigura	  că	  ați	  acoperit	  suprafața	  în	  
totalitate	  și	  nu	  ați	  lăsat	  zone	  neacoperite.	  	  

	  

3. După	  aplicarea	  tratamentului	  veți	  observa	  că	  alcoolul	  se	  evaporă	  în	  2-‐4	  minute,	  iar	  pe	  suprafața	  tratată	  
rămâne	  o	  grăsime	  vâscoasă	  cu	  aspect	  cețos,	  pe	  care	  o	  identificați	  la	  o	  simplă	  atingere	  cu	  degetul	  și	  care	  
imediat	  trebuie	  înlăturată	  cu	  o	  lavetă	  curată.	  	  

	  

4. Pentru	  a	  înlătura	  reziduurile,	  folosiți	  o	  lavetă	  de	  calitate	  din	  Microfibră,	  pe	  care	  o	  puteți	  utiliza	  conform	  
celor	  două	  variante	  de	  mai	  jos.	  	  

	  

5. Puteți	  șterge	  suprafața	  tratată	  cu	  o	  lavetă	  uscată,	  până	  obțineți	  o	  suprafață	  clar	  transparentă,	  fără	  urme.	  
	  

6. Varianta	  mai	  eficientă	  și	  mai	  ușoară	  este	  să	  pulverizați	  apă	  curată	  pe	  suprafața	  tratată	  și	  să	  ștergeți	  
reziduurile	  cu	  laveta	  uscată	  sau	  umedă,	  până	  obțineți	  o	  suprafață	  perfect	  curată.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
F.	  	  	  	  POTENȚIALE	  PROBLEME	  CE	  POT	  APĂREA	  ÎN	  URMA	  APLICĂRII	  UNUI	  TRATAMENT	  HIDROFOB	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Dintre	  toate	  suprafețele	  mașinii,	  parbrizul	  este	  ce	  mai	  importantă	  suprafață,	  unde	  pot	  apărea	  toate	  problemele.	  
	  	  	  	  	  	  	  Este	  obligatoriu	  ca	  suprafața	  tratată	  să	  rămână	  perfect	  curată,	  fară	  reziduuri,	  inclusiv	  marginile	  și	  colțurile,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  pentru	  a	  preveni	  efectul	  de	  “ceață”	  pe	  parbriz.	  
	  

1. Dacă	  efectuați	  un	  test	  ce	  constă	  în	  atingerea	  cu	  degetul	  a	  suprafeței	  unui	  parbriz	  pe	  care	  s-‐a	  aplicat	  
tratamentul	  hidrofob	  și	  veți	  observa	  urme	  pe	  traiectoria	  degetului,	  rezultă	  că	  nu	  ați	  eliminat	  în	  totalitate	  
excesul	  de	  material	  pe	  suprafața	  aplicată.	  	  

În	  astfel	  de	  cazuri,	  stropiți	  din	  nou	  cu	  apă	  pe	  parbriz	  și/sau	  ștergeți	  cu	  o	  lavetă	  curată	  umezită	  în	  prealabil.	  
	  

2. Dacă	  la	  trecerea	  ștergătoarelor	  pe	  suprafața	  parbrizului,	  pe	  timp	  de	  ploaie,	  observați	  o	  ceață	  uniformă	  timp	  
de	  2-‐4	  secunde	  pe	  traiectoria	  	  ștergătoarelor,	  înseamnă	  că	  a	  rămas	  un	  strat	  de	  grăsime	  pe	  parbriz.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  În	  astfel	  de	  cazuri,	  stropiți	  din	  nou	  cu	  apă	  pe	  parbriz	  și	  ștergeți	  cu	  o	  lavetă	  curată	  sau	  umedă.	  În	  același	  timp	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ștergeți	  și	  lamelele	  ștergătoarelor,	  deoarece	  grăsimea	  s-‐a	  depus	  și	  pe	  acestea,	  nu	  doar	  pe	  parbriz.	  
	  

3. Dacă	  la	  trecerea	  ștergătoarelor	  pe	  suprafața	  parbrizului,	  pe	  timp	  de	  ploaie,	  observați	  o	  ceață	  parțială	  în	  
formă	  de	  dungi	  pe	  traiectoria	  ștergătoarelor,	  aceasta	  se	  datorează	  ștegătoarelor	  uzate,	  ce	  prezintă	  
denivelări/striații	  generate	  de	  asperitățile	  și	  denivelările	  inițiale	  ale	  parbrizului	  netratat.	  	  
Când	  tratamentul	  hidrofob	  este	  aplicat	  pe	  suprafața	  parbrizului,	  acesta	  o	  uniformizează	  și	  parbrizul	  devine	  
foarte	  neted,	  iar	  ștergătoarele	  uzate	  nu	  mai	  fac	  contact	  optim	  cu	  noua	  suprafață	  care	  a	  devenit	  netedă.	  La	  
trecerea	  ștergătoarelor	  pe	  parbriz,	  rămâne	  în	  urmă	  o	  peliculă	  de	  apă	  sau	  de	  lichid	  de	  spălare	  parbriz,	  ce	  
cauzează	  acea	  ceață	  parțială,	  care	  se	  va	  evapora	  într-‐un	  interval	  de	  1-‐3	  secunde.	  
	  

În	  astfel	  de	  cazuri,	  trebuie	  să	  vă	  înlocuiți	  ștergătoarele	  sau	  să	  le	  păstrați	  o	  perioadă	  de	  timp,	  până	  când	  acestea	  
vor	  prelua	  treptat	  noul	  contur	  al	  parbrizului,	  astfel	  încât	  nu	  mai	  este	  necesară	  înlocuirea	  ștergătoarelor.	  Acest	  
aspect	  poate	  fi	  demonstrat	  foarte	  ușor,	  prin	  înlocuirea	  unui	  singur	  ștergător	  cu	  altul	  nou.	  În	  acest	  caz	  veți	  
observa	  că	  pe	  jumătatea	  de	  parbriz	  cu	  ștergătorul	  uzat	  apare	  pelicula	  de	  ceață,	  în	  schimb	  pe	  cealaltă	  jumătate	  
nu	  apare	  acest	  fenomen.	  Acest	  lucru	  este	  valabil	  și	  în	  cazul	  utilizării	  unui	  lichid	  de	  spălare	  parbriz	  ce	  conține	  
tratament	  hidrofob,	  cum	  este	  și	  produsul	  nostru	  Clear	  Vision.	  
	  

4. Dacă	  în	  urma	  aplicării	  tratamentului	  apar	  diferite	  pete	  pe	  parbriz	  vizibile	  pe	  timp	  de	  ploaie	  ori	  în	  cazul	  
parbrizului	  uscat	  sau	  dacă	  stropii	  de	  apă	  nu	  au	  o	  formă	  rotundă	  constantă	  pe	  întreaga	  suprafață	  a	  
parbrizului,	  înseamnă	  că:	  fie	  tratamentul	  nu	  a	  fost	  aplicat	  uniform	  pe	  întreaga	  suprafață,	  fie	  a	  existat	  inițial	  
grăsime	  pe	  parbriz,	  ce	  nu	  a	  fost	  înlăturată	  în	  totalitate,	  înainte	  de	  aplicarea	  tratamentului.	  
	  

În	  astfel	  de	  cazuri	  curățați	  bine	  parbrizul	  cu	  o	  soluție	  de	  geamuri	  ce	  are	  proprietăți	  de	  degresare	  și	  reaplicați	  
tratamentul,	  urmărind	  pașii	  de	  la	  aliniatul	  D.	  
	  

5. Dacă	  în	  urma	  aplicării	  tratamentului	  hidrofob,	  stergătoarele	  agață,	  merg	  sacadat	  sau	  fac	  zgomot	  pe	  
suprafața	  parbrizului,	  aceasta	  se	  poate	  întâmpla	  din	  doua	  motive:	  	  fie	  ați	  atins	  lamela	  ștergătorului	  cu	  
lichidul	  în	  timpul	  aplicării	  tratamentului,	  fie	  din	  cauza	  lipsei	  de	  lubrifiere	  a	  parbrizului.	  
	  

În	  astfel	  de	  cazuri,	  ștergeți	  lamela	  ștergătoarelor	  cu	  o	  soluție	  de	  spălare	  parbriz	  pentru	  a	  uniformiza	  suprafața	  
lamelei	  și	  activați	  sistemul	  de	  stropire	  a	  lichidului	  de	  parbriz	  în	  paralel	  cu	  activarea	  ștergătoarelor.	  
Dacă	  problema	  persistă,	  înseamnă	  că	  lichidul	  de	  spălare	  parbriz	  nu	  lubrifiază	  suficient	  de	  bine	  suprafața	  
acestuia	  și	  nu	  are	  capacitatea	  de	  hidratare	  a	  lamelelor	  ștergătoarelor.	  În	  acest	  caz,	  schimbați	  lichidul	  de	  spălare	  
parbriz	  cu	  un	  altul	  care	  lubrifiază	  parbrizul	  și	  hidratează	  ștergătorul.	  
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G.	  	  	  	  RECOMANDĂRI	  
	  

1. Revenind	  la	  factorii	  4	  și	  5	  de	  la	  aliniatul	  A,	  ce	  contribuie	  la	  uzura	  și	  îmbătrânirea	  prematură	  a	  lamelelor	  
ștergătoarelor	  (razele	  UV	  și	  chimicale	  ce	  usucă	  și	  îmbătrânesc	  ștergătoarele),	  recomandăm	  să	  folosiți	  
lichidul	  de	  spălare	  parbriz	  Clear	  Vision	  din	  gama	  Pro-‐X,	  care	  hrănește	  și	  hidratează	  componentele	  din	  
plastic	  și	  cauciuc,	  elimină	  scârțâitul	  ștergătoarelor	  uzate	  și	  mersul	  sacadat	  al	  acestora	  pe	  suprafața	  
parbrizului.	  
	  

2. Clear	  Vision	  oferă	  o	  lubrifiere	  impecabilă	  a	  parbrizului	  și	  ștergătoarelor	  și	  conține	  efect	  ușor	  hidrofob,	  ceea	  
ce	  contribuie	  la	  extinderea	  performanței	  tratamentului	  Rain	  Shield.	  

	  

3. Efectul	  hidrofob	  se	  uzează	  în	  mare	  parte	  datorită	  abrazivității	  ștergătoarelor,	  care	  rezultă	  din	  contactul	  cu	  
nisipul	  fin	  și	  murdăria	  acumulate	  pe	  suprafața	  parbrizului.	  Când	  în	  zona	  de	  mijloc	  a	  parbrizului	  apare	  o	  
urmă	  sau	  o	  formă	  triunghiulară	  generate	  de	  stergătoare,	  tratamentul	  s-‐a	  uzat	  și	  este	  nevoie	  de	  reaplicarea	  
acestuia	  conform	  aliniatelor	  D	  și	  E.	  

	  

4. În	  cazul	  că	  se	  dorește	  înlăturarea	  tratamentului	  hidrofob,	  aceasta	  se	  poate	  face	  doar	  cu	  un	  polish	  abraziv	  
special	  pentru	  parbriz.	  Alte	  soluții,	  de	  tipul	  solventi,	  detergenți,	  alcooli,	  etc.,	  nu	  dau	  randament.	  

	  

5. Dacă	  utilizați	  un	  produs	  tip	  Clay	  Bar	  pentru	  decontaminarea	  parbrizului	  înainte	  de	  aplicarea	  tratamentului	  
hidrofob	  și	  alcool	  izopropilic	  pentru	  degresarea	  acestuia,	  efectul	  hidrofob	  va	  fi	  mai	  intens	  și	  va	  rezista	  un	  
timp	  mai	  îndelungat.	  Cu	  cât	  parbrizul	  este	  mai	  curat	  și	  mai	  decontaminat,	  cu	  atât	  tratamentul	  va	  ține	  mai	  
mult	  și	  efectul	  va	  fi	  mai	  pronunțat.	  
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	  	  	  ȘTIAȚI	  CĂ:	  
	  

• Știați	  că	  Pro-‐X	  este	  expert	  în	  vizibilitate	  la	  volan	  încă	  din	  anul	  2005?	  	  Primele	  4	  produse	  lansate,	  ce	  au	  stat	  la	  
baza	  înființării	  brandului,	  promovează	  vizibilitate	  și	  siguranță	  la	  volan	  (Rain	  Shield,	  Anti	  Fog,	  Clear	  Vision	  și	  
Auto	  Glass	  Cleaner).	  Mai	  multe	  pe:	  https://pro-‐x.ro/despre-‐noi/	  
	  

• Știați	  că	  din	  preocuparea	  continuă	  pentru	  calitatea	  produselor	  și	  îmbunătățirea	  vizibilității	  la	  volan,	  Pro-‐X	  a	  
introdus	  în	  anul	  2015,	  în	  premieră	  la	  nivel	  mondial,	  o	  grafică	  cu	  instrucțiuni	  pentru	  testarea	  calității	  
lichidelor	  de	  spălare	  parbriz?	  	  Grafica	  cu	  instrucțiuni	  face	  parte	  din	  concursul	  Provocarea	  Verii	  2015.	  
https://pro-‐x.ro/provocarea-‐verii-‐2015-‐concurs-‐cu-‐premiu-‐de-‐1000-‐euro/	  

	  

• Știați	  că	  marca	  Pro-‐X	  reprezintă	  o	  gamă	  de	  peste	  65	  produse	  adresate	  profesioniștilor	  în	  domeniul	  
întreținerii	  automobilelor,	  cât	  și	  pasionaților	  de	  detailing	  și	  este	  cea	  mai	  diversificată	  gamă	  de	  produse	  
pentru	  cosmetică	  și	  întreținere	  auto	  din	  Europa	  de	  Est?	  	  

	  

• Știați	  că	  peste	  3	  milioane	  de	  mașini	  beneficiază	  anual	  de	  calitatea	  produselor	  Pro-‐X?	  	  Aceasta	  cifră	  este	  data	  
de	  cele	  peste	  1,6	  milioane	  de	  produse	  vândute	  anual	  pe	  teritoriul	  României,	  cât	  și	  de	  cele	  peste	  1600	  de	  
spălătorii	  auto	  și	  service-‐uri	  auto,	  unde	  produsele	  Pro-‐X	  sunt	  folosite,	  intră	  în	  contact	  cu	  peste	  3	  milioane	  
de	  mașini	  anual	  (cifră	  estimativă).	  	  

• 	  

• Știați	  că	  cea	  mai	  vândută	  spumă	  activă	  (detergent	  activ)	  din	  România	  este	  produsul	  nostru	  Power	  Wash?	  
Anual	  vindem	  peste	  22.000	  bidoane,	  ceea	  ce	  ne	  propulsează	  în	  topul	  preferințelor	  cumpărătorilor.	  

	  

• Știați	  că	  Pro-‐X	  susține	  sportul	  automobilistic	  românesc?	  	  Prezența	  noastră	  în	  Motorsportul	  românesc	  
datează	  încă	  din	  anul	  2012.	  Mai	  multe	  pe:	  https://pro-‐x.ro/category/pro-‐x-‐in-‐motorsport/	  

	  

• Știați	  că	  lichidul	  nostru	  de	  spălare	  parbriz	  Clear	  Vision	  a	  fost	  promovat	  în	  premieră	  mondială	  în	  varianta	  
“replică	  ambalaj	  gonflabil	  de	  mari	  dimensiuni”?	  	  Ambalajul	  nostru	  gonflabil	  are	  o	  înălțime	  de	  8	  metri	  și	  un	  
volum	  de	  100.000	  litri:	  	  https://pro-‐x.ro/provocarea-‐verii-‐2016/	  
	  
	  

	  
	  

Clear	  Vision	  Estival	  și	  Clear	  Vision	  -‐20°C,	  promovat	  în	  varianta	  “replică	  ambalaj	  gonflabil	  de	  mari	  dimensiuni”	  
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