NANO KAPLAMA
ENDÜSTRİYEL

Nasiol Türkiye’deki ilk ve tek nano
kaplama üreticisidir. Hizmetlerimiz
ve uzmanlığımız Avrupa’ya ve tüm
dünyaya yayılmıştır.
Bilimsel amaçlarımız; ev ve endüstriyel kullanımda
nano teknolojinin sürekli ve devamlı olarak geliştirilmesi, ulaşılabilir ve pratik olması, en iyi olması
ve dünya ölçeğinde endüstriyel standartlara uygun
üretilmesi esasına dayanır. Bu değerler sadece
nano teknolojide değil dünyadaki iş ortaklarımız
yoluyla elimizi attığımız her iş kolunda geçerlidir.

C
Nasiol C, cam ve seramik yüzeylere uygulanan ileri düzey, kolay uygulanabilir nano koruma ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Küf/mantarı azaltır. • Kireç lekelerini azaltır.
• Araçlarda güvenli sürüş sağlar.
• Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
Eşit bir şekilde yarım metrekare alana püskürtme
yapılmalıdır.
Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.
Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Işık geçirgenliği
Işık kırılma indisi
Kimyasal dayanım
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Cam ve seramik
2 yıl
5 ml/m2
75-100 nm
113° @20 μL , cam
83° @20 μL, cam
22° @20 μL , cam
275°C
%99.9
1.625/1.625, cam
13>pH>1
2 yıl
-3°C ile +30°C
3 saat ön, 24 saat tam

C1
Nasiol C1, cam ve seramik yüzeylere uygulanan ekonomik, kolay uygulanabilir nano koruma ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Küf/mantarı azaltır. • Kireç lekelerini azaltır.
• Araçlarda güvenli sürüş sağlar.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
Eşit bir şekilde yarım metrekare alana püskürtme
yapılmalıdır.
Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.
Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Işık geçirgenliği
Işık kırılma indisi
Kimyasal dayanım
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Cam ve seramik
1 yıl
5 ml/m2
75-100 nm
102° @20 μL , cam
72° @20 μL, cam
27° @20 μL , cam
275°C
%99.9
1.625/1.625, cam
12>pH>1
2 yıl
-3°C ile +30°C
3 saat ön, 24 saat tam

Cam ve seramik yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları,
Bina iç ve dış yüzeyleri,
Reklam ve vitrin panoları.

ZR53
Nasiol ZR53, termoplastik ve termoset yüzeylere uygulanan ileri düzey bir nano seramik koruma ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler					
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama
Faydalar
ÖZELLİKLER
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme • Parlaklık • Yenileme • Çizik dayanımı
Ambalaj
• Hologram maskeleme
Uygulama yüzey tipi
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
Dayanım
• Daha az çizik oluşumu sağlar. • İpeksi bir yüzey sağlar.
UYGULAMA
Uygulama yüzeyi, talimatlara uygun şekilde ön
hazırlığı yapılarak, uygulamaya hazırlanmalıdır.
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.
Yüzey kuru mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.
48

Uygulama sonrası 48 saat beklenmelidir.

Kimyasal dayanım
Tuzlu su dayanımı
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Çizik dayanımı
Sertlik
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30 lt
Termoset ve termoplastik
3 yıl / 150 yıkama: Normal şartlarda
-20°C +35°C, pH<12 deterjan
1 yıl / 50 yıkama: Ağır şartlarda
-40°C +40°C, pH>12 deterjan
12>pH>1
4 ml/m2
700-1000 nm
9H
105° @20 μL, acrylic
84° @20 μL, acrylic
18° @20 μL, acrylic
150°C
1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
-3°C ile +30°C
6 saat ön, 48 saat tam

Termoset ve termoplastik yüzeyler;
Tüm boyalı yüzeyler,
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Bina iç ve dış yüzeyleri,
Makine ekipmanları.

NL272
Nasiol NL272 en son teknoloji ile termoset, termoplastik ve boyalı metal yüzeyler için üretilmiş üstün performanslı nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler					
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme • Parlaklık • Yenileme • Çizik dayanımı
ÖZELLİKLER
• Hologram maskeleme
Ambalaj
Fayda Sonuçları
Uygulama yüzey tipi
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Daha az çizik oluşumu sağlar. • İpeksi bir yüzey sağlar.
UYGULAMA
Uygulama yüzeyi, talimatlara uygun şekilde ön
hazırlığı yapılarak, uygulamaya hazırlanmalıdır.
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Güneş altında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.
Ürünün uygulandığı bölge kuru mikrofiber bez ile
parlatılmalı, işleme bölgesel olarak devam edilmelidir.
48

Etkinlik için yüzey 48 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Dayanım
Sıcaklık dayanım
Kimyasal dayanım
Tüketim
Sertlik
Kaplama kalınlığı
Çizik dayanımı
Su iticilik
Yağ iticilik
Hologram maskeleme
Raf ömrü
Saklama Koşulları
Kürleşme süresi

30 lt
Termoset ve termoplastik
5 yıl / 300 yıkama: Normal şartlarda
-20°C ile +35°C, pH<12
3 yıl / 180 yıkma: Ağır şartlarda
-40°C ile +40°C, pH>12
150°C
12>pH>1
4 ml/m2
9H
0,8 – 1,1 µm

1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
-3°C ile +30 °C
24 saat ön, 48 saat tam

MF2
Nasiol MF2, plastik ve metal yüzeylere kolayca uygulanan ekonomik bir nano koruma ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme • Parlaklık • Yenileme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
Eşit bir şekilde yarım metrekare alana püskürtme
yapılır.
Yüzey kuru mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.
Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.

Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Kimyasal dayanım
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30 lt
Termoset ve termoplastik, metal
1 yıl / 50 yıkama: Normal şartlarda
-20°C +35°C, pH<12 deterjan
6 ay / 30 yıkama: Ağır şartlarda
-40°C +40°C, pH>12 deterjan
5-8 ml/m2
200-300 nm
97° @20 μL, acrylic
76° @20 μL, acrylic
25° @20 μL, acrylic
275°C
12>pH>1
1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
-3°C ile +30°C
4 saat ön, 24 saat tam

Termoset ve termoplastik yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Bina iç ve dış yüzeyleri,
Makine ekipmanları.

ANA ÜRÜN
ÖZELLİKLERİNE KISA
BAKIŞ

SİZİN İÇİN
ÜRETİYORUZ

YAŞAMINIZI KOLAYLAŞTIRACAK
DOĞAYA SAYGILI YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
GÜVENLİ SÜRÜŞ
SAFE VISION
SU İTİCİLİK
WATER REPELLENT
YÜKSEK PARLAKLIK
HIGH GLOSS
KİMYASAL DAYANIM
CHEMICAL RESISTANCE
KOLAY TEMİZLEME
EASY CLEAN
LEKE TUTMAZLIK
STAIN FREE
ÇİZİLME DİRENCİ
SCRATCH RESISTANCE

T
Nasiol T, tekstil yüzeyleri korumak için üretilmiş, kolay uygulanan, endüstriyel
kullanıma uygun bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam ve nefes alabilir nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey
nemlendirilmelidir.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Water Repellency ISO 4920
Rating 100/100
ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Nefes alabilirlik
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Tekstil, süet ve nubuk
1 yıl / 15 yıkamaya kadar, polyester
50-100 ml/m2
~100-125 nm
144° @20 μL, polyester
92° @20 μL, polyester
7° @20 μL, polyester
110°C
Kategori 1, EN1062-1
2 yıl
-3°C ile +30°C
6 saat ön, 24 saat tam

T1
Nasiol T1, tekstil yüzeyleri ekonomik ve etkin şekilde korumak için üretilmiş,
kolay uygulanan, endüstriyel kullanıma uygun bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam ve nefes alabilir nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey
nemlendirilmelidir.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Water Repellency ISO 4920
Rating 100/100
ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Nefes alabilirlik
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Tekstil, süet ve nubuk
9 ay / 10 yıkamaya kadar, polyester
50-100 ml/m2
~100-125 nm
129° @20 μL, polyester
81° @20 μL, polyester
9° @20 μL, polyester
110°C
Kategori 1, EN1062-1
2 yıl
-3°C ile +30°C
6 saat ön, 24 saat tam

T1 Scented

SGS

Nasiol T1 Scented, tekstil yüzeyleri korurken, esansı ile ortama koku veren,
ekonomik, etkin ve kolay uygulanan, endüstriyel kullanıma uygun bir nano
kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam ve nefes alabilir nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Ferah koku verir.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey
nemlendirilmelidir.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Water Repellency ISO 4920
Rating 100/100

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Nefes alabilirlik
Raf ömrü
Saklama koşulları
Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Tekstil, süet ve nubuk
9 ay / 10 yıkamaya kadar, polyester
50-100 ml/m2
~100-125 nm
129° @20 μL, polyester
81° @20 μL, polyester
9° @20 μL, polyester
110°C
Kategori 1, EN1062-1
2 yıl
-3°C ile +30°C
6 saat ön, 24 saat tam

Tekstil yüzeyler
Hava, kara, deniz taşıtları,
Halatlar, ipler,
Mobilya döşemeleri,
Kişisel kıyafetler,
Ev ve bina tekstilleri.

W
Nasiol W, doğal ahşap yüzeyleri korumak için geliştirilmiş bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Saydam ve nefes alabilir nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Tuzlu suya karşı koruma
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Ahşabın ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Küflenmeyi azaltır.

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey
nemlendirilmelidir.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Nefes alabilirlik
Raf ömrü
Saklama koşulları

Doğal ahşap yüzeyler;
Deniz taşıtları,
Bahçe ve ev mobilyaları,
Bina dış ve iç yüzeyleri.

1-5-30-210 lt
Doğal ahşap
1 yıl
40-60 ml/m2
~80-110 nm
144° @20 μL, plywood
90° @20 μL, plywood
16° @20 μL, plywood
110°C
2 yıl
-3°C ile +30°C

Z
Nasiol Z, taş, beton gibi mineral yüzeylere sprey şeklinde uygulanan endüstriyel bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Su ve yağ iticilik • Görünmez ve nefes alabilir nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzeyin ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Küflenmeyi, kararmayı azaltır.

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Metrekareye eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey
nemlendirilmelidir.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Nefes alabilirlik
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları

1-5-30-210 lt
Mineral gözenekli taş, beton
2 yıl
40-60 ml/m2
~70-95 nm
108° @20 μL, brick
75° @20 μL, brick
27° @20 μL, brick
325°C

2 yıl
-3°C ile +30°C

Mineral yüzeyler;
Beton, gözenekli seramik, doğal taş,
Bina dış ve iç yüzeyleri,
Kiremitler, duvarlar,
Tarihi eserler.

SHBC
Nasiol SHBC, alt ve üst katman olarak iki kat kaplama ürününden oluşan, yüzeye süper
hidrofobik etki veren, endüstriyel kullanıma sunulmuş bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Süperhidrofobi • Yağ iticilik • Yarı saydam esnek nano kaplama
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
• Kolay temizlenme
Fayda Sonuçları
• Yüzeyin ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar.
• Küflenmeyi, kararmayı azaltır.
• Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Alt katın kuruması için 15 dakika beklenmelidir.
Uygun boya tabancası ile üst kat eşit şekilde
uygulanmalıdır.
12

Tam etkinlik için yüzey 12 saat kurumaya
bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü
Saklama koşulları

Kürleşme süresi

1-5-30-210 lt
Uygun tüm yüzeyler
Aşınmasız ortamda 2 yıl
100 ml/m2
~8-10 μm
171° @20 μL,cam
140° @20 μL, cam
0.5° @20 μL, cam
-30°C ile 175°C
1 yıl
-3°C ile +30°C

1 saat ön, 12 saat tam

Uygun tüm yüzeyler;
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Makine ekipman,
Beton, gözenekli seramik, doğal taş,
Bina dış ve iç yüzeyleri,
Kiremitler, duvarlar.

Anti-GRM
Nasiol Anti-GRM, grafiti uygulamalarının etkisini azaltmak ve kolay temizlenmesini
sağlamak amacıyla geliştirilen şeffaf bir nano kaplama ürünüdür.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Saydam nano kaplama • Saydam nano kaplama • Su ve yağ iticilik
• Leke tutmazlık • Anti-Grafiti özelliği
Faydalar
• UV koruma • Geç kirlenme • Kolay temizlenme
• Kimyasallara karşı koruma
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Boya koruma sağlar.
• Görünümü korur.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Ürün havasız sprey tabanca ile püskürtülmelidir.
Ulaşılması zor kısımlar için ürün kuru mikrofiber bez
kullanılarak uygulanmalıdır.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Raf ömrü
Kürleşme süresi
Saklama koşulları

1-5-30 lt
Metaller, plastikler, camlar ve seramikler
3 yıl / 40 yıkama
3-5 ml/m2
600 nm
99° @20 μL, acrylic
41° @20 μL, acrylic
32° @20 μL, acrylic
275°C
1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
12 saat ön, 24 saat tam
-3°C ile +30°C

MP55
Nasiol MP55, alüminyum, demir, çelik, bakır, bronz, nikel, magnezyum gibi metaller
ve alaşımlar için pas ve korozyona dayanıklı özel bir nano kaplamadır.
Yüzeye Kazandırdığı Özellikler
• Saydam nano kaplama • Korozyon direnci
• Paslanma direnci • Su iticilik
Faydalar
• Kimyasallara karşı koruma • Kolay temizlenme
• UV koruma • Korozyon ve paslanma dayanımı • Su iticilik
Fayda Sonuçları
• Yüzey ömrünü uzatır. • Tasarruf sağlar. • Görünümü korur.
• Zaman tasarrufu sağlar.
UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
Ürün havasız sprey tabanca ile püskürtülmelidir.
Uygulama sonrasında yüzeye dokunmadan
kürleşmeye bırakılmalıdır.
Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Ambalaj
Uygulama yüzey tipi
Dayanım
Tüketim
Kaplama kalınlığı
Su kontak açısı
Yağ kontak açısı
Su kayma açısı
Sıcaklık dayanımı
Raf ömrü
Kürleşme süresi
Saklama koşulları

1-5-30 lt
Metal ve alaşımlar
1 yıl
5-8 ml/m2
400-800 nm
97° @20 μL, acrylic
33° @20 μL, acrylic
28° @20 μL, acrylic
275°C
1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
6 saat ön, 24 saat tam
-3°C ile +30°C
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