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BT ESPECIAIS

Shiny Solar
Solução para a manutenção de painéis solares 
e fotovoltaicos
Shiny Solar é um produto para a manutenção de módulos solares e fotovoltaicos, para a fácil 
remoção de gordura, depósitos de calcário e cristalizados, poeira, smog, dejecção, etc.. Um 
painel fotovoltaico pode diminuir a potência gerada até a 15% para zonas não particularmente 
poluídas, e para 25% para zonas altamente poluídas; o uso regular de Shiny Solar permite 
manter a instalação em plena eficiência. Extremamente eficaz e de fácil aplicação, sem prazo 
de validade de armazenagem. Recomenda-se para manter a eficácia da instalação, efectuar 2-3 
aplicações/ano para zonas mediamente poluídas; o desengordurante e a protecção antiestática 
contidos no produto permite obter óptimos resultados mesmo enxaguando com água dura 
(com mais de 30°f). Rápido na aplicação: para o tratamento de uma instalação de 6 kW (igual 
a cerca de 50 m2), graças ao facto que desengordura, limpa e aplica a protecção antiestática 
numa única operação, são necessários menos de 20 minutos. Shiny Solar respeita os compo-
nentes do painel, a estrutura em alumínio, as juntas, o vidro de protecção. Uma embalagem 
de Shiny Solar pode tratar uma potência instalada em paineis fotovoltaicos de10 a 15 kW, 
igual a cerca 80-120 m2 de superfície; na tabela dos dados para o pedido estão indicadas as 
potências e as superfícies que podem ser tratadas com as várias embalagens.

•  Para a fácil remoção de gordura, depósitos de calcário 
e cristalizados, poeira, smog, dejecção, etc.

• Contém a protecção antiestática

Exemplos de aplicação

Pulverizar uniformemente o 
produto no painel solar ou 
fotovoltaico, ou na superfície 
que deve ser limpa novamente 
e protegida.

Deixar actuar durante alguns 
minutos, conforme o grau de 
sujidade, a seguir passar um 
tampão ou um esfregão macio 
e não abrasivo, levemente 
húmido.

Enxaguar com água, ou remover 
o produto com papel de 
cozinha. 
Para superfícies particularmente 
sujas repetir a operação.

Conteúdo Eficiência (kW/ superfície tratada por embalagem)
Produto do produto Potência (KW) Superfície (m2)

Shiny Solar 750 ml 10 - 15 80 - 120

Shiny Solar 5 5 lt 70 - 100 530 - 800

Shiny Solar 1000 1000 lt 14.000 - 20.000 106.000 - 160.000

Shiny Brush SB4 escova de Microfiber

Shiny Brush 
SB4

Vantagens

Os kits de 750 ml e de 5 lt são fornecidos 
juntamente com o pulverizador profissional, 
com bico regulável nas funções de pulverização 
a jacto, com um alcance de cerca de 3 m.

Para a correcta aplicação do produto mesmo em 
zonas difíceis de alcançar “à mão” está disponível 
uma escova em microfibra, montada com braço 
telescópico que alcança cerca de 4 m.
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