Novo

Com

Sem

O antiembaciamento
mais duradouro

PROTEÇÃO todo o dia,
PROTEÇÃO todo o ano
12 horas contínuas com o maior
efeito antiembaciamento:
Um ano inteiro de proteção.

Spray 30 ml
Ref. 914229

Pano

Antiembaciamento
Ref. 914230

IMPRESCINDÍVEL EM SITUAÇÕES DE:
Mudanças de temperatura:
fornos, câmaras frigoríficas,
lavandarias.

Emissões de vapor:
limpeza, alimentação,
químicos.

Trabalhos físicos:logística,
manutenção, operadores
de empilhadoras.

Utilização em
simultâneode protetor
ocular + respiratório.

SPRAY ANTIEMBACIAMENTO
30 ml - Ref. 914229

12 horas

Mais de
de efeito antiembaciamento contínuo.

Até

300 pulsações por spray.

FÁCIL APLICAÇÃO.
de produto que se deseje aplicar.
• Tão fácil como pulverizar ambos os
lados da lente e esfregar com um pano
próprio para lentes.

O efeito antiembaciamento mantém-se inclusive se
durante o uso a lente se molha ou salpica com água.
Especialmente recomendado para:
Ecrãs faciais, pelas dimensões
da superfície a tratar
Uso partilhado do spray
com outros utilizadores.
Lentes graduadas
(sempre com tratamento antifog).

FÁCIL APLICAÇÃO EM ECRÃS
FACIAIS DE POLICARBONATO:
ANTIEMBACIAMENTO DURADOURO

PANO ANTIEMBACIAMENTO
Ref. 914.230

O efeito antiembaciamento mantém-se
inclusive se durante o uso a lente se molha
ou salpica com água.
Especialmente recomendado para:

Situações de itinerância:
para levar na mala, etc.
Expor em óticas.

12 horas

Mais de
de efeito antiembaciamento
contínuo.

300

Mais de
utilizações por pano

FÁCIL APLICAÇÃO.

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para um ótimo resultado antiembaciamento, siga estas indicações:
um pano próprio para lentes.

a tratar com um produto de limpeza e

2. Deixe secar.
3. Com o pano, esfregue de forma homogénea toda a superfície das lentes . É
importante não deixar zonas sem esfregar e fazê-lo de maneira uniforme
para evitar que haja zonas na lente que se possam embaciar. Caso isso
aconteça, esfregue novamente a lente com o pano.
3. Depois do uso, guarde sempre o pano na embalagem original.

Para evitar reduzir a vida útil do pano, é importante
guardá-lo na embalagem original (saco de plástico com
fecho de zip) depois de cada utilização . Vale a pena
salientar que este pano deverá ser utilizado apenas
para aplicar o tratamento antiembaciamento e
não para a limpeza habitual das lentes. Pelo mesmo
motivo, este pano não deverá ser lavado uma vez que isso
eliminaria o seu efeito antiembaciamento.

