
TECNADIS GWR
Inovador produto repelente de chuva, de 
neve e de gelo destinado aos pára-brisas

de veículos



FIQUE A CONHECER O “TECNADIS GWR”

Fácil de utilizar, tão simples como limpar, aplicar e
secar.

E ESQUEÇA-SE DA CHUVA!

Repele a água da chuva aumentando a segurança nas
condições climatéricas mais adversas.

Protege do gelo evitando que adira ao vidro.

Facilita a limpeza ao eliminar-se, facilmente, insetos,
pó e manchas.

Durabilidade até um ano/15.000km.

A melhor relação qualidade preço do mercado. Uma
embalagem de 50ml é suficiente para proteger quatro
pára-brisas.

O TECNADIS GWR é um inovador produto repelente de chuva
destinado aos pára-brisas dos veículos. Graças ao seu efeito
hidrofóbico as gotas de chuva quase não tocam na superfície e
deslizam facilmente até desaparecerem do pára-brisas.

O resultado é uma maior visibilidade ao volante tanto diurna como
noturna sem necessidade de usar os limpa pára-brisa”

NÃO TRATADO TRATADO NÃO TRATADOTRATADO



MODO DE UTILIZAÇÃO

3.- SECAR
Seguidamente, esfregue o vidro com um pano ou
papel seco para eliminar os possíveis excessos do
produto até conseguir a sua total distribuição e
transparência..

2.- APLICAR
Aplique o líquido diretamente sobre o vidro com o
spray ou, então, com papel ou pano de microfibra
previamente humedecido com o produto.

1.- LIMPAR
Limpe totalmente o vidro e seque-o.

FORMATOS DISPONÍVEIS

Grande durabilidade: Resistência à abrasão 5 vezes superior ao 
produto Rain X e semelhante ao Aquapel com um preço mais 

competitivo.

PORQUÊ “TECNADIS GWR”?

Aplicável em apenas 5 minutos. 

Somente 10-15 ml por pára-brisas de automóvel.

100% compatível com os materiais circundantes aos pára-brisas.

Não liberta ácido clorídrico o que permite a sua aplicação em 
qualquer ambiente ou local fechado, ao contrário da maioria 

dos produtos do mercado.

1L50ml 500ml 5LToalhinha



Visite a nossa Web 
www.tecnan-nanomat.com

Área Industrial Perguita – Calle A, nº1  
31210 Los Arcos (Navarra)  ESPANHA

www.tecnan-nanomat.es
tecnan@tecnan-nanomat.es

Tfno: +34 948640318
Fax: +34 948640319

E o nosso canal    

Tecnan Nanomat


