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Der forhandles fl ere typer af nanoprodukter, 
der kan få vinduesglas til at afvise regn og 
snavs. En væske med nanopartikler skal gni-
des ud i et meget tyndt lag på en helt tør rude, 
hvorefter forseglingen kan holde i op til to år. 
Behandlingen skulle kunne holde forruden på 
en bil ren og klar. 

Nanoforsegling af forruden på en bil gør, at 
vinduesviskerne ikke skal bruges så meget. 
Når farten kommer op på ca. 80 km/h, vil 
fartvinden feje vanddråber og snefnug af forru-
den. Oliefi lm og smadrede insekter fjernes let 
af vinduesviskeren, for nanoforseglingen be-
virker, at smudspartiklerne får dårlig kontakt 
med ruden. 

Der er forskellige former for nanoforsegling. 
De kan dog deles op i to grupper. Man kan gøre 
glasoverfl aden hydrofi l eller hydrofob. 

Nanopartiklerne kan fx bestå af små hydrofi le glaspartikler, 
der er omkring 7 nm store. De holdes fast på glasoverfl a-
den  af polymerfi bre. Hulrummet mellem fi bre og partikler 
kan holde fast i vandmolekylerne, så der i regnvejr dannes 
en tynd vandfi lm over hele ruden. En sådan overfl ade er su-
perhydrofi l. Her vil vanddråber fl yde ud over ruden og ikke 
danne enkelte vanddråber. Man kan nemt se ud gennem for-
ruden, for lyset spredes ikke i en så tynd hinde af vand. 

Denne overfl adebelægning bruges også på spejle. Det giver 
en antidugeffekt. Når vanddamp fortættes på spejlets over-
fl ade, dannes der ikke de små vanddråber, som duggen på 
et almindeligt spejl består af. I stedet dannes en vandfi lm, 
hvor alle dråberne fl yder sammen. Spejlet dugger ikke, selv 
om man lige har taget et brusebad. 

I stedet for et hydrofi lt lag kan man lægge et hydrofobt lag 
på ruden. Når regnvand rammer en sådan rude, vil dråberne 
ikke hæfte til glasset, men prelle af på overfl adebelægnin-
gen. 

Til sådan en behandling af en bilrude bruges 
hydrofobe stoffer, som fx silikoner, der er po-
lymere stoffer opbygget af skiftevis siliciuma-
tomer og oxygenatomer. For enden af kæden 
kan der sidde en hydroxygruppe, –OH, der kan 
binde til glasset. Det giver følgende opbygning 
af stoffet: HO[–Si(CH3)2O–]nH. Stoffet er sta-
bilt ved både lave og høje temperaturer. Det er 
kemisk inaktivt, og det er uopløseligt i vand. 

Glasset i brusekabiner kan have en belægning af nanopar-
tikler, så sæberester, snavs og kalk ikke sætter sig på glas-
set.
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På YouTube kan man se videoer af 
biler, der kører i regnvejr uden at 
bruge vinduesviskerne.


