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Nota importante: 

O que aconselhamos para quando de faz esta aplicação, é que seja feita ao fim do dia para que o 

equipamento possa ser utilizado no dia seguinte com toda a segurança. 

Se for necessário ou quiser proteger as duas faces do telemóvel, aconselhamos fazer uma face de 

cada vez com um intervalo de pelo menos 24 Horas. 
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Enviamos pelo correio para qualquer ponto do país ou do estrangeiro. 

 

Vídeo de apresentação 

 

Liquid Glass Coating 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eM1csrwb31Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eM1csrwb31Y&feature=youtu.be
Guilherme Santos
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    Utilizar pano de limpar lentes ou semelhante para limpar o excesso.
    Não é fornecida a luva nem o pano de microfibra.
    Pode-se aplicar sem luva fazendo uma face de cada vez.
    Ou utilizar uma luva de latex.
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Importante notar que a nossa aplicação possui, entre outras características, as seguintes 

propriedades: 

 Reduz significativamente os riscos 

 Versátil – para qualquer equipamento, a frente e na parte posterior 

 Completamente invisível 

 Protege contra respingo de água 

 Preserva a estética do equipamento 

 Livre de bolhas 

 Preserva a sensibilidade do ecrã 

 Fácil de aplicar 

 Fácil de limpar 

 Inibe o crescimento de bactérias nocivas 

 Reduz 80% das radiações emitidas pelo telemóvel 

 

Finalmente, a seguir temos dois links onde podemos ver testes de queda (drop test), de carácter 

empírico, onde o resultado é particularmente positivo. Em ambos, os equipamentos resistiram 

bastante bem as quedas (Nota: o vídeo foi feito por uma empresa americana que adquire os produtos 

em OEM). 

 

Com a chegada cada vez maior de dispositivos móveis flexíveis a nine® está já preparada para 

proteger todos os ecrãs como já faz actualmente com os ecrãs tradicionais. 

 

Nossa protecção foi testada e aprovada pela TÜV para os seguintes testes: 

 MSZ ISO 18593:2008: Microbiological Test 

 MSZ 9640/41:1983 Scratch hardness test with spring ball rod 

 MSZ EN ISO 15184:2013 Pencil Hardness Test 

 Sessile drop method Water-Repellent, surface tension, contact angles 

 DIN 51 155 Impact Test 

 ICP-MS MSZ EN ISO 17294-2:2005 Metal content of the wipes 

 ICP-MS + XRF ROHs screening test 

https://www.youtube.com/watch?v=CX-IPehhsl8  

 

 

A econergia21 envio para qual ponto do país por correio á cobrança. 

 

 

Proteger o seu telemóvel custa tão pouco.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CX-IPehhsl8



