
NANO KAPLAMA
 PERAKENDE



EVSEL YÜZEY KORUMA

• NASIOL HOMETEX• NASIOL HOMESHINE• NASIOL HOMEWOOD



HOMEWOODHOMESHINE
Nasiol HomeShine duş kabini, 
klozet, küvet, eviye gibi banyo 
ve mutfaklarınızdaki cam ve 
seramik yüzeylerin yosun, 
kireç, mantar, küf ve lekelerden 
korunarak kolay temizlenmesini 
sağlar. 

Nasiol HomeWood doğal ahşap 
eşyaları ve mobilyalarınızı su, 
leke ve dış etkenlerden korur, 
eşyalarınızın uzun ömürlü 
olmasını sağlar.

HOMETEX
Nasiol HomeTex ev tekstillerinizi, 
mobilyanızın tekstil yüzeylerini su 
ve lekelenmelere karşı korur ve 
kolay temizlenmesine yardımcı 
olur. Water Repellency ISO 4920  

Rating 100/100

SGS

ÖZELLİKLER
Hacim 150 ml

Uygulama yüzey tipi Ev cam ve seramik yüzeyleri

Dayanım 1 yıl   

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 13>pH>1

Tüketim 5-6 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 85-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Kireç lekesi temizlenme %90 daha basit

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 16 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 25 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey pamuklu bez ile hemen parlatılmalıdır.  

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. 

ÖZELLİKLER
Hacim 150 ml

Uygulama yüzey tipi Ev doğal ahşap yüzeyleri

Dayanım 6 aya kadar

Tüketim 40-60 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~60-70 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Sıcaklık dayanımı 110°C

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile  +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 16 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. 

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit şekilde 160-220 kez püskürtme 
yaparak yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. 

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit şekilde 80-100 kez püskürtme 
yaparak yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

ÖZELLİKLER
Hacim 500 ml

Uygulama yüzey tipi Ev tekstil yüzeyleri

Dayanım 6 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 11>pH>1

Tüketim 80-100 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 12 



• NASIOL METALCOAT F2 • NASIOL GLASSHIELD • NASIOL CABINCARE• NASIOL NANO SEAT PROTECT

OTO YÜZEY KORUMA



GLASSHIELD
Nasiol GlasShield yağmur kaydırıcı özelliği ile yağışlı hava şartlarında 
güvenli sürüş sağlar. Otomobilinizin cam ve aynalarının kolay 
temizlenmesine ve geç kirlenmesine olanak tanır. Cam ve aynalarınızı UV 
ışınlarına karşı korur.

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Cam

Dayanım 2 yıl / 80000 silecek / 45000 km  

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 13>pH>1

Tüketim 5 ml/m2

Kaplama kalınlığı 75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 15

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır. 

Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme yapılmalıdır.  

Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.  

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. 

Nasiol MetalCoat F2 otomobilin kaportasını, jantlarını, plastik ve metal 
kısımlarını; kuş pisliklerinden, asit yağmurlarından, güneşin ve hava 
şartlarının olumsuz etkilerinden korur.

METALCOAT F2
ÖZELLİKLER

Hacim 50 ml
Uygulama yüzey tipi Otomotiv boya, plastik, metal 

Dayanım

1 yıl / 50 yıkama:  Normal şartlarda
-20°C ile +35°C, pH<12 deterjan 

6 ay / 30 yıkama: Ağır şartlarda
-40°C ile +40°C, pH>12 deterjan

Tüketim 5-8 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 200-300 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta

Saklama koşulları -3°C ile  +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 20 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır. 

Metrekareye eşit bir şekilde 20-30 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey kuru bir mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.  

Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.   



NANO SEAT PROTECT

Nasiol Nano Seat Protect otomobilinizin koltuk tavan, taban ve kapı 
döşemelerini su ve lekelerden korur, aracınızı ilk günkü kokusuyla 
kullanıyormuşsunuz gibi bir etki yaratır.

New Car Scented
SGS

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

ÖZELLİKLER
Hacim 500 ml

Uygulama yüzey tipi Oto tekstil, süet ve nubuk

Dayanım 4 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 10>pH>2

Tüketim 80-100 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75 -100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 1 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 20 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. 

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit şekilde 80 -100 kez püskürtme yaparak 
yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Nasiol GlasShield Wipe-On yağmur kaydırıcı,  ıslak mendil görünümlü 
nano sıvı itici mendildir. Aracınızın aynalarına, ön ve arka camlarına 
uyguladığınızda kolay temizlenme, geç kirlenme özellikleri kazandırır ve 
yağışlı havalarda güvenli sürüş elde etmenizi sağlar.

GLASSHIELD WIPE-ON

UYGULAMA

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.                   

Nasiol® GlasShield Wipe-On® Wipes (2) talimatlar göre 
uygulanmalıdır.

Etkinlik için 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Hacim 5 g

Uygulama yüzey tipi Araç cam ve aynalar

Dayanım 2 yıl / 80000 silecek / 45000 km

Sıcaklık dayanım 275°C

Kimyasal dayanım 13>pH>1

Tüketim Tüm ön cam için bir paket

Kaplama kalınlığı 75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları 3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat



Nasiol CabinCare otomobilin tavan, kapı döşemeleri gibi kumaş 
kısımlarını su ve lekelerden korur ve otomobil döşemelerinizin kolay 
temizlenmesine yardımcı olur.

CABINCARE

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

SGS

ÖZELLİKLER

Hacim 500 ml

Uygulama yüzey tipi Oto tekstil, süet ve nubuk

Dayanım 6 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 11>pH>1

Tüketim 80-100 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 12 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit bir şekilde 80 -100 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.   



Nasiol ZR53, profesyonel kullanıma uygun bir nano seramik boya 
koruma ürünüdür. Otomobil ve motosiklet boyalarını güneş solması, 
asit yağmuru, kılcal çizikler ve kuş pisliğinden korur.  Araç boyasının 
uzun süre doğal parlaklığını korunmasına yardımcı olur. Nasiol ZR53 
uygulanmış araç daha geç kirlenir, daha kolay temizlenir.

ZR53NL272
Nasiol Nano Layer 272 (NL272) araç yüzeylerinin korunması için 
geliştirilmiş teknoloji harikası bir üründür. Nasiol NL272 çevresel koşullara, 
kimyasallara, küçük çiziklere karşı pürüzsüz bir nano kaplama tabakası 
oluşturur. NL272’ nin akıllı bileşenleri yüzeye uzun ömürlülük ve üst düzey 
parlaklık kazandırır.

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Oto ve motosiklet boyalı kısım

Dayanım

5 yıl / 300 yıkama: Normal şartlarda 
-20°C ile +35°C / pH<12

3 yıl / 180 yıkama:  Ağır şartlarda 
-40°C ile +40°C / pH>12  

Sıcaklık dayanımı 150°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Tüketim 4 ml/m2

Sertlik 9H

Çizik dayanımı

Su iticilik

Yağ iticilik

Hologram maskeleme

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat ön, 48 saat tam

Koli adedi 5

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Oto ve motosiklet kaportası

Dayanım

3 yıl / 150 yıkama: Normal şartlarda
-20°C  ile +35°C, pH<12 deterjan 

1 yıl / 50 yıkama:  Ağır şartlarda
-40°C  ile +40°C, pH>12 deterjan

Sıcaklık dayanımı 150°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Tüketim 4 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 700-1000 nm

Sertlik 9H (ISO-15184:2012)

Çizik dayanımı

Su iticilik

Yağ iticilik

Hologram maskeleme

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta

Saklama koşulları -3°C ile +30 °C

Kürleşme süresi 6 saat ön, 48 saat tam

Koli adedi 10

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 mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.  

48 Uygulama sonrası 48 saat beklenmelidir.   

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.

9H



• NASIOL MARINETEX

• NASIOL METALSHINE

• NASIOL ANTIMOSS

• NASIOL GLASSHIELD MARINE

• NASIOL DECKCARE

MARİN YÜZEY KORUMA



ANTIMOSSGLASSHIELD 
MARINE
Glasshield Marine deniz 
araçlarının cam kısımlarına 
kazandırdığı su iticilik özelliği 
ile güvenli sürüş sağlar. Camlar 
kolay temizlenme ve geç 
kirlenme özelliği kazanırlar.

Nasiol AntiMoss deniz araçlarının 
boyalı kısımlarını ve yat 
gövdelerini mantar, tuzlu su, 
yosun ve çevresel etkenlerden 
korumak için üretilmiş, kolay 
temizlenme sağlayan bir nano 
koruma ürünüdür.

METALSHINEMARINETEX
Nasiol MarineTex, deniz 
araçlarının koltuk, yelken ve 
halat gibi tekstil yüzeylerini su 
ve lekeden koruyarak ömürlerini 
uzatır.

Nasiol MetalShine, metal 
yüzeyleri UV ışınları, tuzlu su 
ve asit yağmuru gibi etkilerden 
korur, uygulanan yüzeylere 
parlaklık verir.

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

SGS

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Yat cam ve aynaları

Dayanım 2 yıl / 35000 mil

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 13>pH>1

Tüketim 5 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 75-80 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Tuzlu su buz görünümü %95 azaltma

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 25 

UYGULAMA

Yüzeyde kir, wax, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey pamuklu bez ile hemen parlatılmalıdır.  

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

ÖZELLİKLER
Hacim 150 ml

Uygulama yüzey tipi Deniz araçları gövdeleri

Dayanım 1 yıl

Tüketim 5-7 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 200-300 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım asidik 12>pH>1

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta

Saklama koşulları -3°C ile  +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 16

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan 
artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 25 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.  

Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.  

ÖZELLİKLER
Hacim 500 ml

Uygulama yüzey tipi Deniz araçlarının tekstil, süet ve 
nubuk kısımları

Dayanım 6 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 11>pH>1

Tüketim 80-100 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 20 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan 
artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. 

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit bir şekilde 80-100 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Deniz araçları metal aksamları 

Dayanım 1 yıl

Tüketim 5 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 200-300 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta

Saklama koşulları -3°C ile  +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 25 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan 
artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 20 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey kuru mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.  

Uygulama sonrası 24 saat beklenmelidir.  



DECKCARE

Nasiol DeckCare, deniz 
araçlarınızın tüm doğal ahşap 
kısımlarını deniz suyu ve olası 
lekelerden korur, ahşap ömrünü 
uzatır.

ÖZELLİKLER
Hacim 150 ml

Uygulama yüzey tipi Tekne doğal ahşap

Dayanım 6 ay

Tüketim 35-50 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~60-70 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Sıcaklık dayanımı 110°C

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile  +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 20 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, cila, yağ, toz ve deterjan 
artığı olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.  

Metrekareye eşit şekilde 140-200 kez püskürtme 
yaparak yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  



• NASIOL PERSHOES

• NASIOL PERSHINE

• NASIOL PERWEAR

• NASIOL PERWEAR

• NASIOL GOGLIDE

KİŞİSEL EŞYA KORUMA



PERWEAR PERSHINE 

Nasiol PerShine saat, cep 
telefonları, elektronik aletler, 
gözlük ve takılarınızı parlatır, 
renklerinin solmasını önler, kalıcı 
kirlenmeden korur ve kolay 
temizlenmesini sağlar.

Nasiol PerWear ile kıyafetler 
su ve lekelerden korunur, geç 
kirlenip  daha kolay temizlenir.

GOGLIDEPERSHOES
Nasiol PerShoes, kumaş, süet 
ve nubuk ayakkabıları su ve 
lekelerden korur.

Nasiol Goglide, ekstrem spor 
gözlüklerine ve kasklara 
uygulanan yağmurlu, karlı ve 
çamurlu koşullarda görüşü 
netleştiren bir nano kaplama 
ürünüdür.

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

Water Repellency ISO 4920  
Rating 100/100

SGS SGS

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Plastik, metal, cam

Dayanım 1 yıl

Tüketim 5-7 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 200-300 nm.

Su iticilik 

Yağ iticilik

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 ay

Saklama koşulları -3°C  ile +30°C

Koli adedi 25 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 50-70 kez püskürtme 
yapılmalıdır.  

Yüzey mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.   

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. 

ÖZELLİKLER
Hacim 150 ml

Uygulama yüzey tipi Tekstil, süet ve nubuk

Dayanım 1 yıl / 15 yıkamaya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 11>pH>1

Tüketim 50-60 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 20 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.

Metrekareye eşit şekilde 200 kez püskürtme yaparak 
yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Tekstil, süet ve nubuk

Dayanım 6 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 110°C

Kimyasal dayanım 12>pH>1

Tüketim 50-60 ml/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 25

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır. 

Her ayakkabıya eşit şekilde 30-40 kez püskürtme 
yaparak yüzey nemlendirilmelidir.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  

ÖZELLİKLER
Hacim 50 ml

Uygulama yüzey tipi Gözlük ve kasklar

Dayanım 6 ay

Sıcaklık dayanımı 275°C

Kimyasal dayanım 13>pH>1

Tüketim 5 ml/m2  

Kaplama kalınlığı 85-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Raf ömrü 2 yıl

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 24 saat

Koli adedi 25 

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyde kir, yağ, toz ve deterjan artığı 
olmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Metrekareye eşit bir şekilde 50 kez püskürtme 
yapılmalıdır.

Yüzey mikrofiber bez ile hemen parlatılmalıdır.

Etkinlik için yüzey 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.
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Nasiol LeatherBoost, hakiki ve suni deri 
yüzeyleri kimyasallara, UV ışınlarına 
karşı korur, yüzeyin solmasını, leke ve 
kir tutmasını önler, ömrünü uzatır. 

UYGULAMA

Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve kuru 
olmalıdır.

Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır. 

Ürün yüzeye uygulama pedi ile uygulanmalıdır.

Etkinlik için yüzey 12 saat kurumaya bırakılmalıdır.

LEATHERBOOST

ÖZELLİKLER
Hacim 500 ml

Uygulama yüzey tipi Suni ve hakiki deri

Dayanım 9 aya kadar

Sıcaklık dayanımı 150°C

Kimyasal dayanım 11>pH>1

Tüketim Hakiki deri: 35-45 mL/m2 
Suni deri: 30-40 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~ 75-100 nm

Su iticilik

Yağ iticilik

Nefes alabilirlik

Raf ömrü 2 yıl, ilk kullanımdan sonra 1 ay

Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Kürleşme süresi 12 saat

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

ANA ÜRÜN 
ÖZELLİKLERİNE KISA 
BAKIŞ AÇISI

SİZİN İÇİN 
ÜRETİYORUZ 
YAŞAMINIZI KOLAYLAŞTIRACAK 
DOĞAYA SAYGILI YENİLİKÇİ ÜRÜNLER



Doğal Yaşama 
Saygılı Ürünler 
AB standartlarını destekleyen 
doğaya saygılı ürünler.

COMPLIANT
REACH

ISO 9001

ISO Kalite 
Standartları  
Nasiol Ürünleri Uluslararası Kalite 
Standartlarında üretilir.



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.

ARTEKYA TECH. LTD. 
İkitelli OSB Heskop Sitesi 
M10-189 Istanbul / TURKEY 
Tel : +90 212 670 13 95
i n f o @ a r t e k y a . c o m
w w w . n a s i o l . c o m


