
Otomobil Kumaş ve Deri Döşemeleri İçin, 

Yüksek Etkili Silika Nanopartikül Kaplamalar. 

 

Ürün Adı: CabinCare 
CabinCare, içeriğindeki silika nanopartiküller ile nubuk, deri ve kumaş kaplı oto döşemelerine sıvı 

ve yağ itici özelliği kazandırarak döşemelerin leke tutmaz ve kolay temizlenir olmasını sağlar. 

Uygulandığı yüzeydeki liflerin üzerini kaplayarak tamamen görünmez bir katman oluşturur ve her 

türlü tekstil yüzeyi, dokusunda, görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmadan sıvı, 

kir ve lekeden korur.  Döşemelerin tuşesinde ve nefes alabilirliğinde herhangi bir fark oluşturmaz. 

 

Kullanım Alanları 
Otomobil süet ve deri koltuklar. 

Otomobil kumaş koltuklar. 

Otomobil tavan ve taban ve kapı döşemeleri. 

 

Ürün Özellikleri 
Güçlü hidrofobik (su iticililk) ve oleofobik (yağ iticilik). 

Güçlü kir ve leke tutmazlık. 

Mükemmel kolay temizlenme (easy-clean) 

Zehirsiz (inert). 

Kokusuz. 

 
Diğer Özellikler 
Gözle görülmez (100-150 nanometre kaplama kalınlığı) 

Uzun süre kalıcı etki ( UV ve sürtünme dayanımı yüksek) 

Isıl değişimlere dayanıklı 

Solunabilir 

Kolay uygulanır (do-it-yourself) 

Kimyasallara dayanıklı (pH 13 e kadar) 

 

Uygulama Şekli 

CabinCare, son kullanıcıların otomobil koltuk ve döşemelerine kolayca uygulayabileceği şekilde 

geliştirilmiştir.  

1-Uygulamak istediğiniz tekstil yüzeyinin kuru ve temiz olduğundan emin olun. 

2- Uygulamak istediğiniz yüzeye yaklaşık 15 cm uzaktan sprey şeklinde püskürtülür. 

Uygulama 12 saat içerisinde etkisini göstermeye başlar ancak 24 saat içerinde yüzeyle tamamen 

bağ kurarak kalıcı bir hale gelir.  Tam etkiyi görebilmek için uygulanan tekstil malzemesinin 

tamamen kuruduğundan emin olun. 

 

 



 

 

Saklama Koşulları 

Ürün orijinal şişesinde 2 yıl boyunca etkisini kaybetmeden saklanabilir. 

Tavsiye edilen saklama koşulları: -3 ila +30 ˚C arası 

 

Tüketim 

35-60ml/m² (Malzeme kalınlığı arttıkça ıslanma miktarındaki azalma göz önünde bulundurularak 

sprey miktarı arttırılmalıdır.) 

Standart CabinCare şişesi ile m² ye eşit bir şekilde ortalama 60 kez spreyleme yapınız. 

 

Muadil ürünlerle kıyaslanması 

 Uzun Süreli Kalıcı Etki 

Diğer birçok ürün uygulamanın ardından güneş ışığına maruz kaldığında etkisini hızlı bir 
şekilde kaybeder. CabinCare içeriğindeki silika nanopartiküller ile UV ışığından etkilenmez 
hatta zamanla yüzeyle daha sağlam bir şekilde bağ yaparak uzun süre etkisini korur. 

 Sürtünme Dayanımı (Fiziksel dayanım) 

Uygulanan yüzey ile kimyasal bağlanma yaptığı için yüzey üzerinden kolayca sıyrılmaz, 
aşınmaz ve kolay temizlenme etkisini uzun süre korur. 

 Kimyasal Dayanım 

Ev tipi deterjan ve diğer temizleyicilere karşı dayanıklı olup bu temizleyicilerle 
temizlendiğinde diğer ürünler gibi yüzeyden çıkıp gitmez etkisi eşyalarınızı korumaya devam 
eder. İlk mükemmel etkiyi sürekli görmek isterseniz yıkamanın ardından CabinCare’i koltuk 
ve döşemelere az bir miktar tekrar uygulayınız.  

 Uygulanma kolaylığı ve içerik 

Uygulanması çok kolaydır, özel uygulama süngerleri, aletleri, koruyucu eldivenler vb 
ekipmanlara ihtiyaç duymaksızın kolayca uygulayabilirsiniz. Silisyum zehirsiz ve inert yapısı ile 
sağlığınızı tehdit etmez. 

 

 

www.nasiol.com 


