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Nasiol, nano teknolojideki son gelişmeleri
kullanan dünyanın önde gelen yüzey koruma
ürünleri üreticisidir.
Nasiol’un özel olarak formüle edilmiş ürünleri otomotiv sektörünün yanı
sıra sanayi, ev, tekstil, kişisel aksesuar ve denizcilik sektörlerinde de
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nasiol ürünleri, otomotiv sektöründe, 140’tan fazla ülkede satılmaktadır.
40’tan fazla ülkede dağıtım ve bayi ağı bulunan Nasiol’un yüzey koruma
ürünleri her yıl dünya genelinde binlerce araçta kullanılmaktadır.
Nasiol ürünleri Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de bulunan merkezler
aracılığıyla dünya genelinde dağıtılmaktadır. Her bir Nasiol ürünü
gönderilmeden önce kapsamlı bir kalite kontrol sürecinden geçmektedir.
Nasiol Ar-Ge ekibi, yeni ürünler geliştirmek amacıyla, nanoteknolojinin
yüzey koruma alanında kullanımı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.
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NL272
Nano Seramik Kaplama
NEDEN NL272?
• Yüksek Çözünürlüklü Parlaklık formülü ile sınıfında bir ilk.
• Uzun Ömürlü 9H Çizilme Direnci.
• Tek kat kaplama ile tam koruma.
• 5 yıla kadar koruma ile olağanüstü dayanıklılık.
• Uzman uygulamacılar için önerilir.
NL272 tek bir uygulamayla yüzeyde pürüzsüz bir nano katman
oluşturarak, aracınızın yüzeyini çizik, kir ve toz tutulmasına karşı
korur, kuş pisliği gibi çevresel koşullardan oluşabilecek zorlu
lekelere karşı da direnç kazandırır. NL272, üstün parlak kaplama
formülüyle aracın yüzeyini canlandırır ve çekici bir görünüme
sahip olmasını sağlar.
NL272, nano seramik kaplama kategorisinde, en etkili üründür.
Nasiol NL272, aracınıza uzun ömürlü ve rakipsiz su itme özelliği
ile ayna gibi parlak görünüm kazandırarak boyayı yeniler ve aracın
kendi rengini canlandırır.

SU İTİCİLİK

YÜKSEK
PARLAKLIK

KİMYASAL
DİRENÇ

ÇİZİKLERE
KARŞI DİRENÇ
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Üstün Koruma
Performansı
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ZR53
9H Nano Seramik Kaplama
NEDEN ZR53?
• 9H sertlik için TÜV sertifikalı formül.
• Özel ekipman gerektirmez. İhtiyacınız olan her şey ürün ile
birlikte gönderilmektedir.
• 3 yıla kadar Güçlendirilmiş Dayanıklılık.
• Farklı ipeksi bir his veren Kristal Parlaklık.
• 24 saatlik bekleme süresinden sonra aracınızı
yıkayabilirsiniz.
• Profesyonel uygulamacılara önerilir.
• Çeşitli kimyasallara karşı dirençli olduğu SGS tarafından
onaylanmıştır.
Nasiol ZR53, araç boyasını beklenmedik çiziklerden, asit yağmuru, kuş pisliği, tuz ve zararlı güneş ışınlarından korumak
için üretilen üstün bir formüldür.
Küçük veya derin aracın kaportasındaki çizikler pahalı onarımlara mal olmakta ve arabanızın değerini düşürmektedir. Tüm bunları önlemenin yolu, araç yüzeyini ZR53 nano
seramik kaplama ile koruyarak önleyici tedbirler almaktır.
9H yüzey koruma formülü ile ZR53, çamur, buz, kar ve güneş
ışınlarının neden olduğu zararlara ve ani çizilmelere karşı
koruyan tek katmanlı güçlü bir kalkan oluşturur.
ZR53 yüzeyi sadece çizilme ve lekelere karşı korumaz aynı
zamanda aracınızın kaportasına Kristal Parlaklık ile ipeksi bir
görünüm kazandırır.
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YÜKSEK
SU İTİCİLİĞİ

LEKE
ÖNLEME

ÇİZİKLERE
KARŞI DİRENÇ

KOLAY
TEMİZLEME

9H Nano Seramik Kaplama
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MetalCoat F2
Hızlı Araç Boya Nano Koruma
NEDEN MetalCoat F2?
• Püskürtün ve parlatın! Hızlı ve basit uygulanır.
• Olağanüstü derecede su iticiliği ile anında parlaklık sağlar.
• Başlangıç seviyesindeki uygulama meraklıları için
mükemmeldir.
• Aracın dış plastik parçaları için güvenlidir.
• Kuvvetli kimyasallara karşı dirençlidir.
• 6 ila 12 ay arasında bir koruma sağlar.
Bir aracı çiziğe karşı dirençli seramik ile kaplamanın en hızlı yöntemi sadece MetalCoat F2 (MF2) sprey uygulamasıyla mümkündür.
MF2, formülü gereği, yüzeyde zararlı güneş ışınlarına karşı filtre
görevi gören parlak bir nano kaplama tabakası oluşturur ve asit
yağmuru, kuş pisliği ve çevresel unsurlara karşı koruma sağlar.
MF2, tek katmanlı çiziğe karşı koruma katmanlı oluşturarak, benzersiz 7H sertlik nano kaplama formülü ile otomobil, bisiklet, motosiklet ve kamyon kaporta yüzeylerine güvenli bir şekilde uygulanabilir.
Esnek seramik kaplama formülü, hızlı ve kolay uygulanabilmesi
için üretilmiştir. MF2’yi ZR53 veya NL272 uygulanmış yüzeylerdeki seramik kaplamayı yenilemek için de kullanabilirsiniz.

YÜKSEK
SU İTİCİLİĞİ

LEKE
ÖNLEYİCİ

KİMYASAL
DİRENÇ

KOLAY
TEMİZLENME
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Hızlı Araç Boya
Nano Koruma
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GLASSHIELD
WIPE-ON
Ön Cam Yağmur Kaydırıcı Mendil
NEDEN GLASSHIELD WIPE-ON?
• Kompakt paketleme ve kolay saklama.
• Kolay uygulama.
• Aracınızı kullanırken görüşü ve güvenliği arttırır.
• Ön camlar için özel olarak tasarlanmıştır.
• 40.000 silecek veya 1 yıla kadar günlük kullanıma
dayanıklıdır.
• Deterjanlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklılıdır.
Glasshield Wipe-On, uygulandığında aracınızın ön camında
görünmez şeffaf bir katman oluşturur. Hızlı ve basit uygulaması ile görüşü artırır ve olağanüstü su itici formülü ile yağmurlu havalarda güvenli sürüş sağlar.
Glasshield Wipe-On’u rakiplerinden ayıran özellikleri, hızlı uygulanabilmesi, performansı ve güçlü formülüdür. Hava
koşulları ne olursa olsun, Glasshield Wipe-On performansı
kesintisiz olarak devam eder ve aracınızın ön camında bir
kalkan oluşturarak yağmurlu havalarda net ve kesintisiz bir
görüş sağlar.

YÜKSEK SU
İTİCİLİĞİ

GÖRÜŞÜ
ARTTIRMA

GÜVENLİ
SÜRÜŞ

KOLAY
UYGULAMA
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YÜKSEK SU
İTİCİLİK

GÜVENLİ
SÜRÜŞ

KİMYASAL
DİRENÇ

KOLAY
UYGULAMA

GLASSHIELD
Güçlü Yağmur Kaydırıcı
NEDEN GLASSHIELD?
• Tüm coğrafi konumlar için uygundur ve dört mevsim
koruma sağlar.
• Aracın cam sileceklerinin ömrünü uzatır.
• Camlarda buzlanma oluşumunu geciktirir.
• Aracın ön, yan ve arka camlarının görüş performansını
artırır.
• Muhafaza etmesi küçük ambalajı sayesinde çok kolaydır.
• 45.000 km / 80.000 silme veya iki yıla kadar koruma
sağlar.
• Her çeşit araç camı için uygundur.
Sileceklere fazla bağlı kalmadan yüksek su itici formülü ile
GlasShield uygulanan yüzeylerde güvenli sürüş ve net görüş
sağlar.
GlasShield, aracınızın ön camı ve diğer cam kısımları için
tasarlanan güçlü bir yağmur kaydırıcıdır. Karlı ve yağmurlu
havalarda sürücünün yol hakimiyeti ve görüş açısı kuşkusuz
çok önemlidir.
GlasShield, uygulandığı cam yüzeye temas eden su damlacıklarının minik boncuklar halinde hızlıca akmasını sağlar ve
bu sayede sileceklerinize nadiren ihtiyaç duyarsınız.
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CLEARUB 305
Kalın Çizik Giderici Pasta
NEDEN CLEARUB 305?
• Az miktarlarda kullanarak çarpıcı sonuçlar elde edin.
• Kaportadaki derin çizikleri sorunsuz bir şekilde
giderir.
• Tortu yaratmaz ve kolay uygulanır.
• Yumuşak bir yüzey oluşturarak uzun ömürlü parlaklık
yaratır.
• Her model, renk ve marka için rahatlıkla kullanılır,
güvenli profesyonel kalitede malzemeler içerir.
• Silikon içermez.
Seramik kaplama işlemi öncesinde aracın yüzeyindeki
derin çizikleri ortadan kaldırarak, yüzeyi seramik kaplamaya hazır hale getirir.
Aracınız ne kadar yeni veya pahalı olursa olsun, er ya
da geç aracınızın kaportası o çirkin çiziklere maruz kalacaktır. İyi haber şu ki, çizikleri gidermek için çok para
harcamanıza gerek yok.
Nasiol CleaRub 305, çizikleri yok etmesi için formüle
edilmiştir. CleaRub 305’i polisaj makinası kullanarak uygulamanız tavsiye edilir.

ÇİZİK
GİDERİCİ

ÜST DÜZEY
PÜRÜZSÜZLÜK

KOLAY
UYGULAMA
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CLEARUB 505

YÜKSEK
PARLAKLIK

ÇİZİK
GİDERİCİ
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PÜRÜZSÜZLÜK

KOLAY
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İnce Çizik Giderici Pasta
NEDEN CLEARUB 505?
• Seramik kaplama öncesi NL272 ve ZR53’ün
performansını artırır.
• Yüzey parlaklığını maksimum seviyeye çıkarır ve
aracınızın orijinal, pürüzsüz haline gelmesini sağlar.
• Zahmetsiz kolay uygulama yöntemi tüm
uygulamacılar için uygundur.
• Etkileyici sonuçlar elde etmek için az bir miktar
kullanılması yeterlidir.
• Silikon içermez.
Aracın yüzeyindeki küçük, görünmesi zor çiziklerden
arındırır ve yüzeyi pürüzsüz hale getirir.
Aracınızı kullanırken yoldaki küçük taşlar aracınıza
çarpar ve küçük çizikler oluşturur. Siz farketmeden,
bu önemsiz taşlar aracınızın yüzeyinde küçük çizikler
oluşturabilir.
CleaRub 505, aracınızın kaportasına pürüzsüz bir dokunuş ve görünüm sunmakla beraber küçük çizikleri
ortadan kaldırmak için bir araya getirilmiş bir formüldür.
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CLEAN
Genel Ön Temizleyici
NEDEN CLEAN?
• Nano seramik uygulama öncesinde yüzeyin
hazırlanması için mükemmel bir temizleyicidir.
• Yüzeyden pasta, deterjan vb. gibi kalıntıları
temizlemeye yardımcı olur.
• Üstün temizleme özelliğiyle seramik kaplamadan en
iyi performansı almanızı sağlar.
• Yüzeyden çeşitli leke kalıntılarını silmenin yanı sıra
kir, toz ve çamurları aracın kaportasından çıkarmak
için mükemmel bir yardımcıdır.
Nano seramik uygulama öncesinde sert yüzeylerdeki
kirleri ve yüzeye zarar veren maddeleri çıkartmanıza
yardımcı olur.
Seramik korumadan en iyi şekilde yararlanmak için, seramik koruma uygulamadan önce yüzeyi hazırlamak
gereklidir.
Nasiol Clean türünün tek örneğidir. Bu yüzey temizlik
ürünü, nano seramik uygulama için yüzeyden kir ve lekeleri temizleyerek yüzeyi hazır hale getirir.
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ÜST DÜZEY
PÜRÜZSÜZLÜK

KOLAY
UYGULAMA

17

ARAÇ İÇİ
KORUMA

CABINCARE
Profesyonel Nano Koltuk
Koruma
NEDEN CABINCARE?
• Koltuklara aniden dökülen sıvıların iç kısımlara nüfuz
etmesine engel olur.
• Uygulaması basittir; püskürtün ve kurumasını
bekleyin.
• Koltukların ömrünü uzatır.
• Bir uygulama 6 aya kadar dayanıklılık sağlar.
• Alerjen ve toksik içermeyen formül.
Nasiol CabinCare aracınızın kumaş koltuklarını ve zeminlerini lekeye sebep olan maddelere karşı koruyarak
temiz kalmasını sağlar.
CabinCare kir ve sıvıların aracınızın kumaş yüzeylerine
nüfuz etmesini engellemek için tasarlanmıştır. Uygulandığı kumaş yüzeylerde lekelenmeyi önleyerek temizliği kolaylaştırmasının yanı sıra yüzeyin görünümünü ve
hava geçirgenliğini de korur.

SU İTİCİLİK

LEKE
ÖNLEYİCİ

KİMYASAL
DİRENÇ

KOLAY
UYGULANMA
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SU
İTİCİLİK

KİMYASAL
DİRENÇ

KOLAY
UYGULAMA

NANO SEAT
PROTECT
Yeni Araç Kokulu Koltuk
Nano Koruma
NEDEN NANO SEAT PROTECT?
• Lekelerin kumaşa nüfuz etmesini engeller.
• Formül, Yeni Araç Kokusu ile birleştirilmiştir.
• Alerjen ve toksik içermeyen formül.
• Bir uygulama, uygun temizleyicilerin kullanılması
durumunda uzun süre etkisini devam ettirir.
Nasiol Nano Seat Protect, içecek dökülmesi, çamurlu ayakkabı, ıslak giysi gibi kumaşa zarar verebilecek
durumlara karşı bir bariyer görevi görür.
Nasiol Nano Seat Protect, yeni araç kokusu ile birlikte, leke bırakan maddelere karşı aracınızı koruyan bir
üründür.
Taşınabilir sprey şişesi ve yeni araç koku içeriği ile
Nano Seat Protect nanoteknolojideki son gelişmeleri
kullanarak formüle edilmiş leke koruyucudur.
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LEATHERBOOST
Üst Düzey Nano Deri Koruma
NEDEN LEATHERBOOST?
• Deri yüzeyini su veya sıvıların oluşturacağı lekelere karşı
korumak için tasarlanmıştır.
• Ürün ile gelen uygulama pedi kullanılarak kolayca uygulanır.
• Otomobiller, karavanlar, kamyonlar, tekneler vb. araçların iç
deri yüzeylerinin ömrünü uzatır.
• Nanoteknoloji kullanılarak tasarlanmıştır.
• Az miktarlarda kullanarak etkili sonuçlar elde edilir.
LeatherBoost, hakiki ve suni derilerde eskime ve renk değişimini engellemek üzere hazırlanan nanoteknoloji ürünüdür.
Aracınızdaki deri yüzeylerin bakımı, ürünlerin ömrünü uzatmak
için çok önemlidir.
Deri yüzeylerinin korunmasında doğru koruyucu ürünü seçmek,
araç içinin görünümü ve hissiyatı üzerine önemli etkilere sahip
olacaktır.
LeatherBoost, suni ve hakiki deriyi solmaya ve lekelenmeye karşı korurken aynı zamanda kendi renginin ve pürüzsüz yüzeyinin
korunmasına yardımcı olacaktır.

SU
İTİCİLİK

KOLAY
TEMİZLENME

KİMYASAL
DİRENÇ

UV KORUMA
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Üst Düzey Nano
Deri Koruma
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TEMPOROAD BF
Geçici Sıvı Kaput Filmi
NEDEN TEMPOROAD-BF?
• Çevre dostu formül ile, böcekleri, toz ve kum
parçacıklarının aracınıza yapışmasını önleyecek
şekilde üretilmiştir.
• Yoldaki taşların neden olduğu ince çiziklere
karşı koruma sağlar.
• Basınçlı su ile yüzeye zarar vermeden güvenle
çıkarılır.
TempoRoad-BF aracınızın kaportasına geçici su
bazlı film oluşturur ve bu film sayesinde böcek lekelerinden ve ince taş çiziklerinden boyayı korur.
TempoRoad-BF sayesinde aracınızı sürüş esnasında beklenmedik hasarlardan koruyabilirsiniz. Bu
eşsiz ürün geçici uygulamalar için mükemmel bir
seçimdir.
Formül yalnızca aracınıza yapışan böceklerin kolay
temizlenmesini sağlamaz aynı zamanda küçük
taşların neden olduğu çiziklere ve yolda oluşan
tozlara karşı etkilidir.
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RENKLENDİRİLEBİLİR

BÖCEK
LEKELERİNİ
ENGELLEME
KOLAYCA
ÇIKARILMA

NEW CAR SMELL
Yeni Araç Kokusu
NEDEN NEW CAR SMELL?
• Uzun süre etkili
• Aracınızın ilk aldığınızdaki kokusunu ortaya
çıkarır.
Ferah ve uzun süre etkili araba kokusu ile duyularınızı coşturun.
Yeni arabanıza ilk adımınızı attığınızı ve o yeni
arabanın kokusunun duyularınızı etkilediğini
hatırlıyor musunuz? Bir süre sonra yeni aracınızın içindeki o essiz koku kaybolur. Ya kaybolmazsa? Aracınızın yaşı ne olursa olsun,
yeni bir arabaya adım atma hissini yaşamaya
New Car Smell ile devam edebilirseniz.
Nasiol New Car Smell spreyi, arabanızın iç
kısmına yeni araba kokusu verir. Uygulanması
çok kolaydır. Sadece püskürtün ve aracınıza
her girdiğinizde sizi hatıralarınıza götüren o
koku aracınızda kalmaya devam etsin.
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TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ

CABINSHINE
Torpido Parlatıcı
NEDEN CABINSHINE?
• CabinShine aracınızın plastik, kauçuk ve vinil
bölümlerini canlandırır.
• Yüzeyde toz ve kir oluşumunu engeller.
• Uygulanan yüzeyleri aydınlatır ve daha yeni
görünmesini sağlar.
• Araç içi parçalarının ömrünü uzatır.
CabinShine, aracın iç yüzeylerini güneş ışığından
korur ve renk solması ile eskimeye karşı mücadelede yardımcı olur.
Nasıl aracın dış yüzeyine gösterdiğiniz özen aracın
değeri ve ömrünü uzatıyorsa, aracınızın iç parçalarına vereceğiniz özen de aracınızın değerini koruması
için önemlidir.
Gösterge paneli, torpido gözü, konsol, kapı kolları,
toza, eskimeye ve solmaya müsaittir. Plastik, kauçuk ve vinili parçaların bozulmasını önlemek için
özel olarak formüle edilmiş CabinShine gibi bir ürün
gereklidir. Yüzeyler TEM APC Pro ile temizledikten
sonra CabinShine ürününün kullanılması tavsiye
edilmektedir.
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DETAILERSHINE PRO
Profesyonel Trim ve
Lastik Parlatıcı
NEDEN DETAILERSHINE PRO?
• Uzun süre kalıcı ve çarpıcı parlaklık sağlar.
• Kolaylıkla yüzeyden kir ve çamuru temizler.
• Daha sonra yapacağınız yüzey bakımı ve
temizliğinde işinizi kolaylaştırır.
• Temizlemek için basınçlı yıkayıcı kullanmaya
gerek yoktur.
DetailerShine Pro, sudan etkilenmeyen formülü ile
lastik ve trimler için üretilmiş, mükemmel parlaklık
sağlayan eşsiz bir üründür.
DetailerShine Pro, güçlü formülü ile lastiklerinizin
ve trimlerinizin orijinal rengini geri getirir ve parlaklık sağlar. Yağmurlu ve çamurlu geçen yolculuklarda lastiklerinize yapışan çamur ve kirlerin kolay
temizlenmesini sağlar ve kir oluşumunu geciktirir.
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CLEANION PRO
Profesyonel Araç
Şampuanı
NEDEN CLEANION PRO?
• Konsantre formülü, bir aracın yüzeyindeki kir, çamur, tuz
artıkları, su lekeleri ve kuş pisliği gibi lekeleri temizler.
• Cila ve seramik kaplama uygulanmış yüzeylerde
kullanılması güvenlidir.
• Yüzeye Nasiol ZR53, NL272 ya da MetalCoatF2 ile
nano seramik uygulanmadan önce yüzeyin Cleanion
Pro ile temizlenmesi seramik kaplamadan en iyi şekilde
faydalanıllmasını sağlar.
• pH seviyesi: 9
• 1/60 dilüsyon
Cleanion Pro, inatçı kir ve lekeleri hızlı bir şekilde çıkarmak
için formüle edilmiş olağanüstü bir araba yıkama deterjanıdır.
Sert fırçalarla birlikte sert deterjanları kullanarak aracınızın
kaportasındaki lekeleri ve kirleri çıkarmak iyi bir fikir gibi
gelebilir, ancak, bu şekilde aracınıza yarardan çok zarar vermektesiniz. Kullanılan sert deterjanlar ve fırçalar aracınızın
boyasını çizilmesine ve ayrıca kaportanın zarar görmesine
neden olabilir.
Cleanion Pro araç yüzeyleri için geliştirilen dengeli ve konsantre formülü ile yalnızca tozları etkin bir şekilde temizlemekle kalmaz, yüzeye ve boyaya zarar vermeden yüzeyden
çamur ve kuş pisliğini rahatlıkla çıkartır.
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TEM APC PRO
Genel Amaçlı Araç İçi
Temizleyici
NEDEN TEM APC PRO?
• Kolaylıkla zorlu lekeleri çıkarır.
• Temizleme sonrasında yüzeyde kimyasal kalıntı
bırakmaz.
• İnsan sağlığına zarar verici tehlikeli toksik
kimyasallar içermez.
• 1/45 dilüsyon
TEM APC PRO, araba koltuklarını, zemini, plastik
bölümleri ve tavanı kir ve lekelerinden arındırmak
için tasarlanan güçlü bir araç içtei mizlik ürünüdür.
Yüzeye zarar vermeden sabun ve su ile çıkarılması
imkansız inatçı lekeler için güçlü bir karışım gerektirir ve TEM APC Pro o inatçı lekeleri çıkarmanızda
yardımcı olacaktır.
Ekstra ekipman gerektirmeden, TEM APC Pro ile
aracınızın döşemesindeki, koltuklarındaki ve tavanındaki kalıcı lekeleri temizleyin.
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