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DÜNYADA 
NASIOL

NASIOL ÜRÜNLERİ  
KULLANAN ÜLKE SAYISI

145+
İŞ ORTAKLARI

500+
DİSTRİBÜTÖR

50

NASIOL, nanoteknoloji 
alanındaki son gelişmeler 
ışığında yüzey koruma ürünleri 
üreten lider bir markadır.

Nasiol’un geliştirdiği özel formüller otomotiv, 
endüstriyel, ev eşyaları, tekstil, kişisel eşyalar 
ve denizcilik gibi sektörlerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Otomotiv sektöründe Nasiol 
ürünleri 145’ten fazla ülkede satılmaktadır.

Nasiol ürünleri, Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi ve 
Merkez Ofis’in yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve 
ABD’de bulunan merkezler yoluyla tüm dünyaya 
dağıtılmaktadır.

Tüm Nasiol ürünleri dağıtıma çıkarılmadan önce 
kapsamlı bir kalite kontrol sürecinden geçmektedir.



METALCOAT F2
Sprey Nano Seramik 
Kaplama 

ZR53
Nano Seramik Kaplama 

GLASSHIELD 
WIPE-ON
Nano Yağmur Kaydırıcı Mendil

GLASSHIELD
Nano Yağmur Kaydırıcı

Araç Kumaş Yüzeyleri İçin 
Koruyucu Nano Kaplama

CABINCARE“Yeni araç kokulu” Araç 
Kumaş Yüzeyi Koruyucu

NANO SEAT 
PROTECT

CLEARUB 305
Orta Çizik Giderici Pasta

CLEARUB 505
İnce Çizik Giderici Pasta

CLEAN
Uygulama Öncesi 
Yüzey Temizleyici

NEW CAR 
SMELL
Yeni Araç Kokusu

LEATHERBOOST
Deri Yüzey Koruma İçin Nano 
Kaplama

Trim ve Plastik Koruyucu
CABINSHINE

Konsantre Araç  
Yıkama Şampuanı

CLEANION 
PRO

Trim ve Lastik Parlatıcı
DETAILERSHINE

Çok Amaçlı Temizleyici
TEM APC PRO

PPFGUARD
Boya Koruma Filmleri (PPF) 
İçin Nano Seramik Kaplama

CLEARUB 105
Kalın Çizik Giderici Pasta

SAYFA 19

SAYFA 29

SAYFA 16
SAYFA 17

SAYFA 35

SAYFA 32

SAYFA 13

SAYFA 27

SAYFA 08

SAYFA 26

SAYFA 15

SAYFA 34

XR03
Nano Seramik Kaplama

SAYFA 10

TEMPOROAD
Geçici Koruyucu Film

SAYFA 38

NEOCOATX
Nano Seramik Kaplama

SAYFA 12

NL272
Nano Seramik 
Kaplama

SAYFA 06

SAYFA 37

SAYFA 33

SAYFA 28

SAYFA 20

SAYFA 21

SAYFA 22

CLEARUB 705
Hare Giderici Pasta





ARAÇ DIŞI 
BAKIMI



NEDEN NL272 KULLANMALISINIZ?
• Yüksek Çözünürlüklü Parlaklık (HDR) özelliği ile kendi sınıfında bir numara
• Uzun ömürlü 9H çizik dayanımı
• Tek kat uygulama ile tam koruma
• 5+ yıl koruma özelliği ile olağanüstü dayanıklılık
• Profesyonel “detailing” için önerilir

Nano seramik kaplama kategorisinde Nasiol NL272 bir numaradır. Nasiol NL272 uzun 
ömürlü, rakipsiz hidrofobik ve oleofobik özellikler sunar. Araca kazandırdığı ayna parlaklığı 
aracın boyasını ve rengini oldukça canlı gösterir.

NL272
Nano Seramik Kaplama

ÜST DÜZEY SU 
İTİCİLİK

RAKİPSİZ 
PARLAKLIK ETKİSİ

UV VE KİMYASAL 
DAYANIM

ERGONOMİK 
UYGULAMA 
TAKOZU

SÜET UYGULAMA 
BEZLERİ İLE 
GÜVENLİ 
UYGULAMA

KRİSTAL 
PARLAKLIĞI

9H ÇİZİK 
DAYANIMI

50mL
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Üst Düzey Koruma 
Performansı
Sadece tek kat uygulamada Nasiol NL272 yüzeyde 
pürüzsüz bir nano kaplama oluşturarak yüzeyi çiziklere, 
kir ve toz birikimine ve çevresel faktörlerin sebep olduğu 
lekelere (kuş pisliği gibi) karşı korur. Yüksek Çözünürlüklü 
Parlaklık (HDR) özelliği ile Nasiol NL272 yüzeyin orijinal 
rengini geri kazandırır ve aracınıza çekici bir görünüm 
sağlar.



NEDEN ZR53 KULLANMALISINIZ?
• 9H kalem sertliğinde TÜV sertifikalı formül
• Özel ekipman gerektirmez; ihtiyacınız olan her şey pakete dahildir
• 3 yıla kadar etkili üstün dayanıklılık
• Belirgin ipeksi dokunuş sağlayan Kristal Parlaklık Etkisi (CGR)
• Profesyonel “detailing” için önerilir

Nasiol ZR53, araç boyasını beklenmeyen çizikler, asit yağmurları, kuş pisliği, yol tuzu, zararlı güneş ışınları gibi çeşitli dış 
etkenlere karşı koruyan üst düzey bir formüle sahiptir. Hafif ya da derin her türlü çizik aracınızın görünümünü olumsuz 
etkileyecek, masraflı onarım işlemlerine yol açacak ve aracınızın değerini düşürecektir. Bütün bunları engellemenin en 
mantıklı yolu ise araç yüzeylerini Nasiol ZR53 nano seramik kaplama ile koruyarak önceden önlem almaktır.

ZR53
Nano Seramik Kaplama
50mL

YÜKSEK HİDROFOBİ 
ÖZELLİĞİ

YÜKSEK KİMYASAL 
DAYANIM

ERGONOMİK 
UYGULAMA TAKOZU

KRİSTAL 
PARLAKLIĞI

9H ÇİZİK 
DAYANIMI

RAKİPSİZ 
PARLAKLIK ETKİSİ

SÜET UYGULAMA 
BEZLERİ İLE GÜVENLİ 
UYGULAMA
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9H yüzey koruma formülü ile Nasiol ZR53 çiziklere ve çamur, buz, kar, 
zararlı güneş ışınları ve benzeri dış etkenlerin yaratabileceği hasarlara 
karşı savaşmak amacıyla yüzeyi tek kattan oluşan pürüzsüz bir katman 
ile kaplar.

Yüzey çiziklere karşı korunmakla kalmaz, aynı zamanda kristal 
parlaklığında, ipeksi bir dokunuş elde edilmesini sağlar.

9H Nano Seramik Kaplama



XR03
Nano Seramik Kaplama

RAKİPSİZ 
PARLAKLIK ETKİSİ

YÜKSEK KİMYASAL 
DAYANIM

KRİSTAL 
PARLAKLIĞI

ERGONOMİK 
UYGULAMA TAKOZU

SÜET UYGULAMA 
BEZLERİ İLE GÜVENLİ 
UYGULAMA

YÜKSEK ÇİZİK 
DAYANIMI

YÜKSEK 
HİDROFOBİ50mL

NEDEN XR03 KULLANMALISINIZ?
• Özel ekipman gerektirmez; ihtiyacınız olan her 

şey pakete dahildir
• 18 aya kadar gelişmiş dayanıklılık
• Süper parlaklık etkisi ve yüksek su iticilik
• Zararlı kimyasallara karşı yüksek dayanım
• Profesyonel “detailing” için önerilir

Nasiol XR03, araç boyasını çizilme, asit yağmuru, 
kuş pisliği, yol tuzu ve zararlı güneş ışınlarına karşı 
koruyan süper bir formülle üretilmiştir. Yüzeyin 
orijinal rengini korumasına yardımcı olur ve aracın 
çekici bir görünüme sahip olmasını sağlar. Nasiol 
XR03 nano seramik kaplama, uygulandığı yüzeylere 
yüksek hidrofobik özellik kazandırır ve aracınızı daha 
kısa sürede, yorulmadan, kolayca temizleyebilmenizi 
sağlar.
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Kolay  
Uygulanabilen 
Araç Boya 
Koruma Ürünü

Nasiol XR03 araç boyasını çizikler, asit 
yağmurları, kuş pisliği, yol tuzu, zararlı 
güneş ışınları gibi çeşitli dış etkenlere 
karşı koruyan üstün bir formüle sahiptir. 
Yüzeyin orijinal rengini canlandırır ve 
araca çekici bir görünüm kazandırır.



NEDEN NEOCOATX KULLANMALISINIZ?
• Esnek boncuklanma süresi ile kolay uygulama
• Kimyasallara karşı üst düzey dayanım
• Tek katla 6 aya kadar süren etki (çift kat uygulamada 1 yıla kadardır)
• “Detailing” meraklıları için önerilir
• 5 araca kadar kaplayabilir

Nasiol NeoCoatX, üst düzey Nasiol teknolojisini kullanıcı dostu yöntemlerle 
buluşturan, kolay uygulanan bir nano seramik kaplama ürünüdür. 

Nasiol NeoCoatX ile kaplanan araçlar UV ışınları, zararlı kimyasallar, kuş pisliği 
ve yol tuzu gibi etkenlere karşı korunur. Ürün aracınıza uzun ömürlü, yüksek 
hidrofobik özellikler sağlarken aynı zamanda araç boyasını canlandıran derin 
bir parlaklık kazandırır.

NEOCOATX
Nano Seramik Kaplama
100mL
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NEDEN METALCOAT F2 KULLANMALISINIZ?
• Püskürtün ve silin! Endişesiz ve kolay uygulama
• Anında parlaklık etkisi ve olağanüstü su iticilik
• “Detailing” meraklıları için ideal
• Dış plastik aksamlar için güvenli
• Zararlı kimyasallara karşı dayanım
• 12 aya kadar yüzey koruma özelliği

Aracınızı çiziklere karşı dayanıklı bir katmanla kaplamanın en 
hızlı yolu ona Nasiol MetalCoat F2 sprey uygulamaktır. Nasiol 
MetalCoat F2 ürününü otomobil, bisiklet, motosiklet ve kamyon 
yüzeylerine güvenle uygulayabilir, tek katmanlı benzersiz 
nano kaplama formülünün yüksek çizik dayanım özelliklerini 
deneyimleyebilirsiniz.

METALCOAT F2
Sprey Nano Seramik Kaplama
50mL

13



TEMPOROAD
Geçici Koruyucu Film

NEDEN TEMPOROAD KULLANMALISINIZ?
• Böcek, toz ve kum partiküllerinin aracınıza yapışmasını 

önleyen benzersiz formül
• Su bazlı çevre dostu film kaplama
• Tazyikli su kullanımı ile ya da soyularak yüzeye zarar 

vermeden, güvenle çıkarılabilir

Nasiol TempoRoad su bazlı geçici bir film katmanı oluşturarak 
araç gövdesini böcek ve kum lekelerine karşı korur. Nasiol 
TempoRoad ile aracınızı seyahat esnasında beklenmeyen 
etkilere karşı koruyabilirsiniz. Kum fırtınalarının görüldüğü 
iklimlerde güvenle kullanılabilir.

500mL
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50mL

NEDEN PPFGUARD KULLANMALISINIZ?
• Boya koruma filmleri için UV ve kimyasal dayanımı 

sağlar
• 18 aya kadar dayanıklılık
• Yüksek hidrofobiye sahip süper doku
• Kendini onarma (self-healing) özelliğine sahip 

PPF’lerde güvenle kullanılabilir
• “Detailing” profesyonelleri için önerilir

Nasiol PPFGuard, boya koruma filmlerinin 
performansını artıran esnek bir nano kaplama 
ürünüdür. Uygulandığı yüzeyleri çeşitli dış etkenlere 
karşı korur ve yüzeyin ömrünü uzatır. 2 katman halinde 
uygulanır; katlar arasındaki bekleme süresi son derece 
kısadır.
 
Nasiol PPFGuard filmle kaplanmış yüzeylere su 
iticilik, UV dayanımı ve kolay temizlenme özellikleri 
kazandırırken parlak, mat veya saten yüzeylerin fiziksel 
niteliklerini olumsuz etkilemez. Güneş ışınlarının sebep 
olduğu renk solma problemini önler, kendini onarma 
özelliğine sahip filmlerin yapısını değiştirmez.

PPFGUARD
Boya Koruma Filmleri 
(PPF) İçin Nano Seramik 
Kaplama
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NEDEN GLASSHIELD WIPE-ON KULLANMALISINIZ?
• Otomobil ön camları için özel olarak tasarlanmıştır
• Zahmetsiz uygulama
• Yağmurlu havalarda görüş mesafesini ve yol 

güvenliğini artırır
• 40,000 silme veya 1 sene dayanım
• Deterjan ve diğer kimyasal solüsyonlara karşı yüksek 

dayanıklılık
• Kompakt ürün kutusu ve kolay depolama

Nasiol GlasShield Wipe-On ön camda gözle görülmeyen 
bir katman oluşturur. Hızlı ve kolay uygulanma özelliği 
ile görüş mesafesini genişletir, üstün su itici formülüyle 
sürüş güvenliğini artırır.

Nasiol GlasShield Wipe-On’u benzerlerinden ayıran 
özellikleri uygulama kolaylığı, hız ve performanstır. 
Uygulama mendilleri hızlı ve verimli kullanım sağlar. 
Hava koşulları fark etmeksizin ürün aracın ön camında 
bir çeşit şeffaf kalkan oluşturarak zorlu ve yağmurlu yol 
koşullarında dahi net ve kesintisiz bir görüş mesafesi 
oluşturur.

GLASSHIELD 
WIPE-ON
Nano Yağmur Kaydırıcı Mendil
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NEDEN GLASSHIELD KULLANMALISINIZ?
• Tüm coğrafi bölgelere uygun dört mevsim koruma
• Her çeşit otomobil camına uygulanabilir
• Otomobil ön cam ve sileceklerinin ömrünü uzatır
• Ön cam, yan camlar ve arka cam yüzeylerinde görüş 

performansını artırır
• Buz oluşumunu geciktirir
• 80.000 silmeye veya 2 yıla kadar dayanıklıdır
• Her şey dahil kompakt bir pakette sunulmuştur; kolay 

depolanır 

Ürünün ultra su itici formülü, sileceklere daha az 
ihtiyaç duyarak net görüş ve güvenli bir sürüş deneyimi 
sağlamak için geliştirilmiştir. Nasiol GlasShield ön cam ve 
araç camları için özel olarak tasarlanmış güçlü bir su itici 
kaplamadır. Sürüş güvenliği ve görüş mesafesi özellikle 
de yağışlı hava koşullarında hayati önem taşımaktadır.

Nasiol GlasShield cam yüzeye temas ettiği anda yüzeye 
tutunup yayılarak su itici performans sergiler. Yağmur 
damlaları küçük boncuklar halinde yüzeyden kayıp 
gider, böylece ön cam sileceklerini çalıştırma ihtiyacı son 
derece nadir ortaya çıkar.

GLASSHIELD
Nano Yağmur Kaydırıcı
50mL
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ÇİZİK GİDERİCİ 
PASTALAR & 
POLİSAJ  
PEDLERİ
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NEDEN CLEARUB 105 KULLANMALISINIZ?
• Az miktar ürünle çarpıcı sonuçlar
• Derin çizikleri gidererek yüzeyi pürüzsüzleştirir
• Dayanıklı seramik kaplamaların çıkarılmasında etkili
• Her renk, yapı ve modele uygun profesyonel kalitede bileşen 

içerir
• Silikonsuz

Yüzeydeki derin çizikleri gidererek aracı seramik kaplama 
uygulamasına hazır hale getirir. Nasiol CleaRub 105 deforme 
olmuş araç boyasını onarmak için geliştirilmiş bir kalın çizik giderici 
pastadır. Nasiol CleaRub 105 aynı zamanda dayanıklı seramik ve 
cila uygulamalarını çıkarmak için idealdir.

CLEARUB 105
Kalın Çizik Giderici Pasta

Sert Sünger Ped
150 mm 150 mm

Kuzu Yünü Ped

500g / 1kg
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NEDEN CLEARUB 305 KULLANMALISINIZ?
• Az miktar ürünle çarpıcı sonuçlar
• Orta derinlikteki çizikleri gidererek yüzeyi pürüzsüzleştirir
• Zahmetsiz uygulama
• Uzun süreli parlaklık
• Her renk, yapı ve modele uygun profesyonel kalitede 

bileşenler içerir 

Orta derinlikteki çizikleri gidererek aracı seramik kaplama 
uygulamasına hazır hale getirir. Nasiol CleaRub 305 çizikleri 
doldurarak etkili bir şekilde gidermek için geliştirilmiştir. 
Nasiol CleaRub 305 aynı zamanda dayanıklı seramik ve cila 
uygulamalarını çıkarmak için idealdir.

CLEARUB 305
Orta Çizik Giderici Pasta
500g / 1kg

Orta Sünger Ped
150 mm
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NEDEN CLEARUB 505 KULLANMALISINIZ?
• Az miktar ürünle çarpıcı sonuçlar
• İnce çizikleri gidererek yüzeyi pürüzsüzleştirir
• Zahmetsiz uygulama
• Uzun süreli üstün parlaklık ve yumuşak doku
• Her renk, yapı ve modele uygun profesyonel kalitede 

bileşenler
• Silikonsuz

Nasiol CleaRub 505 yüksek teknoloji ürünü bir ince çizik 
giderici pastadır. Yüksek parlaklık sağlamak için özel olarak 
geliştirilmiştir. Nasiol CleaRub 505 gerek yepyeni gerek eski 
boyalar üzerinde kullanılabilir.

CLEARUB 505
İnce Çizik Giderici Pasta
500g / 1kg

Yumuşak Sünger Ped
150 mm
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NEDEN CLEARUB 705?
• Az miktar ürünle çarpıcı sonuçlar
• İnce çizikleri, hare ve izleri gidererek yüzeyi pürüzsüzleştirir
• Zahmetsiz uygulama
• Çok özel parlaklık, hologramsız yüzey
• Her renk, yapı ve modele uygun profesyonel kalitede 

bileşenler
• Silikonsuz 

Nasiol CleaRub 705 çok ince çizikleri, polisaj izlerini, hare ve 
hologramları gidermek için tasarlanmış yüksek teknoloji ürünü 
bir çizik giderici pastadır. Nasiol CleaRub 705 benzersiz derin 
parlaklık görünümü elde etmek için gerek yepyeni gerek eski 
boyalar üzerinde kullanılabilir.

CLEARUB 705
Hare Giderici Pasta

En Yumuşak Sünger Ped

500g / 1kg

150 mm
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ÖZEL HAVA 
KANALI 
SİSTEMİ
Birinci sınıf sünger polisaj pedleri, araç yüzeylerindeki ağır ve hafif çizikleri, 
hareleri ve izleri gidermek için tasarlanmıştır. Ambalaj üzerinde renkleri 
belirtilen polisaj pedlerinin sertlik dereceleri bordodan maviye doğru 
değişmektedir.

Yenilikçi hava kanalı sistemi, polisaj işlemi sırasında aşırı ısınmayı önler ve 
oluşan ısının tahliyesini kolaylaştırır. Bu özel sistem, pedlerin yıkandıktan 
sonra deforme olmasını veya yırtılmasını zorlaştırır. En kavisli alanlarda bile 
uygulaması kolaydır. Hem “rotary” hem de “orbital” polisaj makineleri ile 
kullanılabilir.

Nasiol Polisaj Tabanı 
(125-145 mm)





ARAÇ İÇİ 
BAKIMI



NEDEN CABINCARE KULLANMALISINIZ?
• Beklenmeyen dökülmelerin araç koltuklarına 

işlemesini engeller
• Kolay uygulama; püskürtün ve kurumasını 

bekleyin
• Araç koltuklarının ömrünü uzatır
• Bir uygulama ile 6 aya kadar koruma
• Alerjen içermeyen zararsız formül

Nasiol CabinCare, kumaş araç koltuk ve 
döşemelerini leke yapıcı maddelerden koruyan 
güçlü bir leke itici çözümdür. 

Nasiol CabinCare, kir, sıvı ve küf gibi maddelerin 
kumaşa nüfuz etmesini önlemek için geliştirilmiştir. 
Bu sayede leke oluşumunu engeller ve temizliği 
son derece kolay hale getirir. Nasiol CabinCare 
uygulandığı yüzeylerin görünüm ve nefes 
alabilirliğini etkilemez.

CABINCARE
Araç Kumaş Yüzeyleri İçin 
Koruyucu Nano Kaplama
500mL
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NEDEN NANO SEAT PROTECT KULLANMALISINIZ?
• Lekelerin kumaşa işlemesine engel olur
• Formüle Nasiol New Car Smell esansı dahildir
• Alerjen içermeyen zararsız formül
• Önerilen ürünlerle kullanıldığında bir uygulama 4 ay / 5 

yıkamaya kadar koruma sağlar 

Nasiol Nano Seat Protect araç içinde bulunan kumaş 
yüzeyler ile dökülen içecekler, çamurlu ayakkabılar, ıslak 
kıyafetler gibi hasar verici faktörler arasında bir bariyer 
görevi görür. 

Tazeleyici esansıyla Nasiol Nano Seat Protect araç 
koltuklarınızı leke yapıcı etkenlerden koruyan bir 
solüsyondur. Bu korumaya ek olarak aracınızın içinde 
hoş bir koku bırakır.

Uzun süre kalıcı yeni araç kokusuyla bu dayanıklı leke 
itici ürün, nanoteknolojideki son gelişmeler ışığında 
formüle edilmiş ve taşınabilir sprey şişesinde kullanıma 
sunulmuştur. 

NANO SEAT 
PROTECT
“Yeni Araç Kokulu” Araç 
Kumaş Yüzeyi Koruyucu
500mL
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NEDEN LEATHERBOOST KULLANMALISINIZ?
• Deri yüzeyleri su, sıvı ve lekelerden korur
• Süet uygulama bezi ile kolayca uygulanır
• Otomobil, karavan, kamyon, tekne ve diğer deniz 

araçlarının içlerinde bulunan deri yüzeylerin ömrünü 
uzatır

• Çığır açan yeni formülü nanoteknoloji kullanılarak 
geliştirilmiştir

• Az bir miktar ürün ile geniş alanlara uygulama 
yapılarak çarpıcı sonuçlar elde edilebilir

Nasiol LeatherBoost, hakiki ve suni deri yüzeylere 
uygulanabilen, boya transferini önleyen, yıpranmaları 
geciktiren, saydam bir nano koruma ürünüdür. 
Yüzeye su ve yağ itici özellik kazandırarak yüzeyin 
kir ve leke tutmasını engeller, güneşin sebep olduğu 
renk solmalarına ve zamanla meydana gelen 
deri dökülmelerine karşı koruma sağlar. Nasiol 
LeatherBoost, yüzeyin ömrünü uzatmak, kimyasallara 
ve UV ışınlarına karşı koruma sağlamak için sizlere 
yardımcı olacaktır.

LEATHER
BOOST
Deri Yüzey Koruma İçin 
Nano Kaplama
150mL
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NEDEN NEW CAR SMELL?
• Uzun süreli etki
• Kolay kullanım
• Yeni araç hissi veren ferah ve temiz bir koku 

Ferahlatıcı ve kalıcı yeni araç kokusu ile 
duyularınızı canlandırın. 

Nasiol New Car Smell, yepyeni bir aracın 
benzersiz kokusuyla duyularınızı canlandıran, 
yeni nesil bir “sıfır araç” kokusudur.

50 mL’lik kullanışlı sprey şişe içindeki Nasiol 
New Car Smell, tatlı, yoğun çiçeksi ve 
vanilya esanslarıyla üretilmiş geleneksel 
araba kokuları yerine, ferah ve temiz bir 
kokuyla sürüş deneyimini güzelleştirmek 
isteyenler için idealdir. Nasiol New Car Smell, 
aracınızdaki istenmeyen kokuları ortadan 
kaldıran ferahlatıcı, uzun süre kalıcı bir koku 
sunar.

NEW CAR 
SMELL
Yeni Araç Kokusu
50mL
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NEDEN CABINSHINE KULLANMALISINIZ?
• Araç içindeki plastik, kauçuk ve vinil yüzeyleri 

canlandırır
• Toz iticidir, kir birikmesini önler
• Araç içine ışıltı verir ve otomobilinizin görünümünü 

yeniler
• Araç içi akşamların ömrünü uzatır 

CabinShine araç içi plastik yüzeyleri güneş ışınlarına 
karşı koruyarak erken eskime ve renk kaybını engeller.

Araçların torpido, kontrol paneli, ön konsol, kapı kolu 
gibi bölümleri tozlanmaya, eskimeye ve solmaya 
yatkındır. Araç içindeki plastik, kauçuk ve vinil 
yüzeylerin deforme olmasını önlemek için bu yüzeyleri 
Nasiol CabinShine gibi özel olarak formüle edilmiş 
bir solüsyon ile korumak gerekir. Nasiol CabinShine 
ürününü yüzeyleri Nasiol TEM APC Pro ile temizledikten 
sonra kullanmanız tavsiye edilir.

CABINSHINE
Trim ve Plastik Koruyucu

500mL
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500g

NEDEN TEM APC PRO KULLANMALISINIZ?
• Zorlu lekeleri kolayca çıkarır
• Temizlik tamamlandıktan sonra yüzeyde kimyasal 

kalıntı bırakmaz
• Sağlığa zararlı zehirli kimyasallar içermez
• Maksimum 1/45 oranında seyreltilerek kullanılır 

Nasiol TEM APC Pro araç koltukları, taban ve tavan 
döşemeleri, plastik iç aksamlar gibi iç yüzeylerdeki kir 
ve lekeleri gidermek için tasarlanmış güçlü bir araç içi 
genel temizlik ürünüdür.

Su ve sabun ile giderilemeyen inatçı lekeler, yüzeye 
ve çevre bölgelere hasar vermeden lekeleri çıkaracak 
güçlü bir temizleyici gerektirir. 

Nasiol TEM APC Pro, ekstra ekipman gerektirmeksizin 
araç taban ve tavanından koltuklara kadar birçok 
yüzeydeki zorlu lekeleri giderir.

TEM APC 
PRO
Çok Amaçlı Temizleyici
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NEDEN CLEANION PRO KULLANMALISINIZ?
• Konsantre formülü araç yüzeyindeki kir, çamur, 

tuz kalıntısı, su izi, kuş pisliği gibi lekeleri tamamen 
giderir

• Seramik kaplama uygulanmış yüzeylerde 
kullanıma uygundur

• Yüzeye Nasiol nano seramik kaplama uygulaması 
yapılmadan önce aracı Nasiol Cleanion Pro ile 
temizlemek, kullanıcının seramik kaplamadan 
maksimum verim almasını sağlayacaktır

• 1/60 oranında seyreltilerek kullanılır 

Nasiol Cleanion Pro inatçı kir ve lekeleri zahmetsizce 
gidermek için formüle edilmiş etkili bir araç yıkama 
deterjanıdır. Aracınızın kaportasındaki lekeleri ve 
kirleri sert fırçala ve deterjanlarla çıkarmak iyi bir fikir 
gibi gelebilir, ancak bu şekilde aracınıza faydadan çok 
zarar sağlarsınız. Dengeli ve konsantre formülüyle 
Nasiol Cleanion Pro aracınızdaki toz, çamur ve kuş 
pisliği gibi maddeleri etkili şekilde giderir, üstelik 
araç boyasına ve kaplamasına hasar vermez.

CLEANION 
PRO
Konsantre Araç Yıkama 
Şampuanı

500g
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NEDEN CLEAN KULLANMALISINIZ?
• Nano seramik uygulama öncesinde yüzeyin 

hazırlanması için mükemmel bir temizleyicidir
• Seramik kaplamadan maksimum verim almanızı 

sağlar
• Yüzeydeki pasta kalıntısı partiküllerini giderir
• Clean, yüzeydeki kir, toz, çamur ve çeşitli leke 

kalıntılarını gidermek için idealdir

Nano seramik uygulaması öncesinde sert 
yüzeylerdeki zararlı maddeleri çıkartmanıza 
yardımcı olur.

Seramik kaplama ürünlerini uygulamadan önce 
yüzeyi Nasiol Clean ile hazır hale getirmek üründen 
maksimum verimi alabilmeniz için son derece 
önemlidir.

Nasiol Clean türünün tek örneğidir. Bu hassas 
yüzey temizlik solüsyonu aracınızdaki kir, toz ve 
lekeleri temizleyerek yüzeyi nano seramik kaplama 
uygulamasına hazırlar.

CLEAN
Uygulama Öncesi Yüzey 
Temizleyici
150mL / 500mL
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NEDEN DETAILERSHINE PRO 
KULLANMALISINIZ?
• Uzun süre kalıcı ve çarpıcı parlaklık
• Kir ve çamuru çaba gerektirmeden temizler
• Yüzeye ileride yapılacak bakım ve temizlik 

işlemlerini kolaylaştırır
• Temizlik için basınçlı su gerektirmez

Nasiol DetailerShine, özel formülü ile lastik 
ve trimlerdeki çamur ve kirleri gidermek için 
üretilmiş, mükemmel parlaklık sağlayan bir 
üründür.

Nasiol DetailerShine, derin parlaklık sağlayan 
güçlü formülü sayesinde lastik ve trimlerin 
orijinal rengini geri kazandırır. Gelecek temizlik 
süreçlerinde kirlerin giderilmesini kolaylaştırır.

DETAILER
SHINE
Trim ve Lastik Parlatıcı
500mL
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www.nasiol.com

ABD Koordinasyon Merkezi
Artekya INC.
901 Mittel Dr, Wood Dale,-IL 
60191 118 Du Page/Chicago
+1 954 603 7913 
usa@artekya.com

Üretim Birimi / Yurtiçi Satış
Artekya Teknoloji Ltd. Şti.
İkitelli OSB Heskop San. Sit. M10-189
Başakşehir / İstanbul / Turkey
+90 212 670 13 95
info@nasiol.com

Üretim Birimi /ARGE Merkezi
Artekya Teknoloji Ltd. Şti.
TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest
Bölgesi Gebze / Kocaeli / Turkey
+90 262 642 81 54
info@nasiol.com

Avrupa Koordinasyon Merkezi
Artekya S.R.O
K Cervenemu dvoru, 26, 13000
Praha – 3. / Czech Republic
+420 777 420 627
info@nasiol.com

ABD Satış Ofisi
Artekya INC.
9050 Pines Blvd Suite 425-425 
Pembroke Pines,  FL 33024
+1 954 603 7913 
usa@artekya.com


