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NASIOL, nanoteknoloji alanındaki son 
gelişmeler ışığında yüzey koruma ürünleri 
üreten lider bir markadır. Hizmetlerimiz ve 
uzmanlığımız Avrupa’ya ve tüm dünyaya 
yayılmıştır.

Bilimsel amaçları; ev ve endüstriyel kullanımda nanoteknolojinin 
sürekli ve devamlı olarak geliştirilmesi, ulaşılabilir ve pratik olması 
ve dünya ölçeğinde endüstriyel standartlara uygun üretilmesi 
esasına dayanır. Nano kaplama ürünleri pek çok bağımsız test 
kuruluşu tarafından test edilip onaylanmıştır. Rapor ve sertifikalar 
için lütfen satış temsilcinize danışınız.

NASIOL endüstriyel satış süreçlerinde müşterisine her anlamda 
destek verir ve bir çözüm ortağı olarak yaklaşır. Bu süreçte birçok 
konuda danışmanlık verir.

- Ürün eğitimi
- Pazarlama desteği 
- Teknik destek
- Problem çözümü 
- AR&GE -  ÜR&GE desteği ve ortak proje geliştirme
- Yeni ürün geliştirme
- Numune sağlanması başta olmak üzere daha pek çok konuda
 NASIOL sizlere uzmanlık isteyen bu alanlarda destek olur.

NASIOL nano kaplamaların sunduğu fonksiyonlardan bazıları 
şunlardır: 

• Anti korozyon 
• Hidrofobik kaplama 
• Oleofobik kaplama 
• Çizilme dayanımı 
• Kolay temizlenebilirlik 
• Anti grafiti 
• Leke direnci 
• UV koruma 
• Kimyasal koruma 
• Antimikrobiyal ve antiviral kaplama
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C1 
Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama
 
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 • Anti-buzlanma  
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur  
• Küf/mantarı azaltır • Kireç lekelerini azaltır  

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Cam ve seramik
Dayanım 1 yıl
Tüketim 5 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 75-100 nm
Su kontak açısı 102° @10 µL
Yağ kontak açısı 72° @10 µL
Su kayma açısı 28° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Işık geçirgenliği 99.9%
Işık kırılma indisi 1.625 (Cam)
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

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.

Kürlenme süresi 24 saattir. (23°C - 50% BN)

C 
Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama
 
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  • Anti-buzlanma 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur   
• Küf/mantarı azaltır • Kireç lekelerini azaltır     
• Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar 

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Cam ve seramik
Dayanım 2 yıl
Tüketim 5 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 75-100 nm
Su kontak açısı 106° @10 µL
Yağ kontak açısı 84° @10 µL
Su kayma açısı 15° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Işık geçirgenliği 99.9%
Işık kırılma indisi 1.625 (Cam) 
Kimyasal dayanım 13>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

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.

Kürlenme süresi 24 saattir. (23°C - 50% BN)



Cam ve Seramik Yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları, 
Yapı camları, 
Reklam ve vitrin panoları.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme 
• Kolay temizlenme • Yenileme • Çizik dayanımı 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur  
• Çizik oluşumunu azaltır • 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.

Ürünün uygulandığı bölge kuru mikrofiber bez 
ile parlatılmalı, işleme bölgesel olarak devam 
edilmelidir.

48 Kürlenme süresi 48 saattir (23°C - 50% BN)

OMNIPHOB M59 
Termoset, Termoplastik, Metal ve  
Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Omniphob M59 en son teknoloji ile termoset, 
termoplastik, metal ve boyalı yüzeyler için üretilmiş üstün 
performanslı nano kaplama ürünüdür.

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi Termoset, termoplastik, metal 
ve boyalı yüzeyler 

Dayanım 5 yıl 
Sıcaklık dayanım 150°C
Tuzlu su dayanımı
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tüketim 4 mL/m2

Kaplama kalınlığı 800 - 1100 nm
Kalem sertliği 9H
Su kontak açısı 107° @10 µL
Yağ kontak açısı 87° @10 µL
Su kayma açısı 17° @20 µL
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Termoset, Termoplastik, Metal ve 
Boyalı Yüzeyler; 
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Yapı malzemeleri,
Makine ekipmanları.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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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.

Ürünün uygulandığı bölge kuru mikrofiber bez 
ile parlatılmalı, işleme bölgesel olarak devam 
edilmelidir.

48 Kürlenme süresi 48 saattir (23°C - 50% BN)

OMNIPHOB M39 
Termoset, Termoplastik, Metal ve  
Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Omniphob M39, uygulandığı yüzeyde hidrofobik ve 
oleofobik etkinliği tek katmanda sağlayan üst düzey bir 
nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme 
• Kolay temizlenme • Yenileme • Çizik dayanımı 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur  
• Çizik oluşumunu azaltır • İpeksi bir yüzey sağlar

Termoset, Termoplastik, Metal ve 
Boyalı Yüzeyler; 
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Yapı malzemeleri,
Makine ekipmanları.

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi Termoset, termoplastik, 
metal ve boyalı yüzeyler 

Dayanım 3 yıl  
Sıcaklık dayanımı 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Tüketim 4 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 700-800 nm
Kalem sertliği 9H
Su kontak açısı 105° @10 µL
Yağ kontak açısı 84° @10 µL
Su kayma açısı 10° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 150°C
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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OMNIPHOB M17 
Termoset, Termoplastik, Metal ve  
Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Omniphob M17, termoset, termoplastik, metal 
ve boyalı yüzeyler kolayca uygulanan bir nano koruma 
ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellik
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma  
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme • Yenileme  
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur  

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi Termoset, termoplastik, 
metal ve boyalı yüzeyler

Dayanım 1 yıl 
Tüketim 5-8 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 200-300 nm
Kalem sertliği 7H
Su kontak açısı 97° @10 μL
Yağ kontak açısı 76° @10 µL
Su kayma açısı 25° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

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.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Termoset, Termoplastik, Metal ve 
Boyalı Yüzeyler; 
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Yapı malzemeleri,
Makine ekipmanları.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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OMNIPHOB M07 
Termoset, Termoplastik, Metal ve  
Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Omniphob M07, sert ve pürüzsüz yüzeylere 
hidrofobik ve oleofobik etkiler sağlayan ekonomik bir 
nano koruma ürünüdür. Tercihinize göre tek kat veya 
iki kat olarak uygulanabilir.

Yüzeye Kazandırdığı Özellik 
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Parlaklık 
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme • Yenileme   
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur  

UYGULAMA

Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama gölge bir alanda yapılmalıdır.

Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.

Boncuklanma oluştuktan sonra (normal 
şartlarda 2-3 dakika aralığındadır) yüzey 
kuru bir bezle silinerek parlatılmalıdır.

X2
Birinci kat uygulandıktan en az 1 saat sonra 
ilk uygulama noktasından başlayarak aynı 
şekilde ikinci kat uygulanmalıdır.

48 Kürlenme süresi 48 saattir (23°C - 50% BN)

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi Termoset, termoplastik, 
metal ve boyalı yüzeyler 

Dayanım 9 ay 
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Tüketim 2-3 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 1. Katman 
Kaplama kalınlığı 2. Katman

200-300 nm 
300-400 nm

Su kontak açısı 1. katman 
Su kontak açısı 2. katman

98° @10 µL 
100° @10 µL

Yağ kontak açısı 78° @10 µL
Su kayma açısı 1. katman 
Su kayma açısı 2. katman

20° @20 µL 
18° @20 µL

Sıcaklık dayanımı 275°C
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları +5°C to +30°C

Termoset, Termoplastik, Metal ve 
Boyalı Yüzeyler; 
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Yapı malzemeleri,
Makine ekipmanları.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen satış 
temsilcinizle iletişime geçiniz.
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OMNIPHOB M06 
Termoset, Termoplastik, Metal ve  
Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Omniphob M06, sert ve pürüzsüz yüzeylere 
hidrofobik ve oleofobik etkiler sağlayan ekonomik ve kolay 
uygulanabilir bir nano koruma ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellik 
• Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Parlaklık 
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme • Yenileme   
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur  

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi Termoset, termoplastik, 
metal ve boyalı yüzeyler 

Dayanım 6 ay 
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Tüketim 4-5 mL/m2  
Kaplama kalınlığı 200-300 nm
Su kontak açısı 95° @10 µL
Yağ kontak açısı 76° @10 µL
Su kayma açısı 25° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C to +30°C

Termoset, Termoplastik, Metal ve 
Boyalı Yüzeyler; 
Hava, kara, deniz taşıtları,
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Yapı malzemeleri,
Makine ekipmanları.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen satış 
temsilcinizle iletişime geçiniz.

UYGULAMA

Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama gölge bir alanda yapılmalıdır.

Ürün ped ile veya spreylenerek yüzeye 
yayılmalıdır.

Boncuklanma oluştuktan sonra (normal 
şartlarda 30 saniyedir) yüzey kuru bir bezle 
silinerek parlatılmalıdır.

48 Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)
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FCC 
Film Koruyucu Nano Kaplama
 
Nasiol FCC, boya koruma filmi kaplamalı yüzeyler için 
geliştirilmiş esnek bir nano kaplama ürünüdür. 

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Saydam nano kaplama • Su ve yağ iticilik 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma  • Görünümü koruma 
• Filmin kendini onarma özelliğini koruma 
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme  
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar   
• Görünümü korur 

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Boya koruma filmleri
Dayanım 1 yıl
Tüketim 2-3 mL/m2

Su kontak açısı 102° @10 μL
Su kayma açısı 12-18° @20 μL
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°CUYGULAMA

Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.

Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.

Yüzey, ortam koşullarına bağlı olarak 30-60 sn’de 
kuru bir mikrofiber bezle parlatılmalıdır.

X2
Birinci kat uygulandıktan en az 1 saat sonra ilk 
uygulama noktasından başlayarak aynı şekilde 
ikinci kat uygulanmalıdır.

48 Kürlenme süresi 48 saattir. (23°C - 50% BN)

Boya Koruma Filmleri (PPF);
PU filmler,
PVC filmler,
Vinil filmler.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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Tekstil, Süet ve Nubuk Yüzeyler;
Giysiler,  
Mobilyalar,  
Halılar,  
Kumaşlar,  
Kamp malzemeleri,  
Kara, hava, deniz taşıtları.

T-WB 
Tekstil Yüzeyler için Su Bazlı Nano Kaplama

Nasiol T-WB, tekstil yüzeyler için geliştirilmiş, su bazlı, 
endüstriyel kullanıma uygun, üst düzey 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 
• Sıvılara karşı iticilik 
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.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım 1 yıl / 10 yıkama
Tüketim 60-100 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~90-100 nm
Su kontak açısı 152° @20 μL
Yağ kontak açısı 129° @20 μL
Su kayma açısı 18° @20 μL
Sıcaklık dayanımı 150°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik Kategori 1, EN1062-1
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 6 ay
Saklama koşulları 5°C ile +45°C

Water Repellency ISO 
4920  Rating 100/100 

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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T 
Tekstil Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol T, tekstil yüzeyleri korumak için üretilmiş, kolay 
uygulanan, endüstriyel kullanıma uygun bir nano 
kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellik 
• Su ve yağ iticilik  
• Saydam ve nefes alabilir nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma  
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme  
• Sıvılara karşı iticilik 
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.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım 1 yıl / 10 yıkama
Tüketim 80-100 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm
Su kontak açısı 144° @10 µL
Yağ kontak açısı 92° @10 µL
Su kayma açısı 7° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 110°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik Kategori 1, EN1062-1
Raf Ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Tekstil, Süet ve Nubuk Yüzeyler;
Giysiler,  
Mobilyalar,  
Halılar,  
Kumaşlar,  
Kamp malzemeleri,  
Kara, hava, deniz taşıtları.

Water Repellency ISO 
4920  Rating 100/100 

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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Tekstil, Süet ve Nubuk Yüzeyler;
Giysiler,  
Mobilyalar,  
Halılar,  
Kumaşlar,  
Kamp malzemeleri,  
Kara, hava, deniz taşıtları.

T1 
Tekstil Yüzeyler için Nano Kaplama

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 
• Sıvılara karşı iticilik 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım 9 ay / 10 yıkama
Tüketim 80-100 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~75-100 nm
Su kontak açısı 129° @10 µL
Yağ kontak açısı 81° @10 µL
Su kayma açısı 9° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 110°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik Kategori 1, EN1062-1
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°CUYGULAMA

Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda 
yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey 
nemlendirilmelidir.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Water Repellency ISO 
4920  Rating 100/100 

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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W 
Doğal Ahşap Yüzeyler için Nano Kaplama

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  • Küf/mantar oluşumunu önleme 
Fayda Sonuçları 
• Ahşabın ömrünü uzatır  • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur  • Küflenmeyi azaltır

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Doğal ahşap
Dayanım 1 yıl
Tüketim 40-60 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~60-70 nm
Su kontak açısı 144° @10 µL
Yağ kontak açısı 90° @10 µL
Su kayma açısı 16° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 110°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik
Raf ömrü 2 yıl açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları  -3°C ile +30°CUYGULAMA

Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda 
yapılmalıdır.
Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey 
nemlendirilmelidir.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Doğal Ahşap Yüzeyler;
Deniz taşıtları,
Bahçe ve ev mobilyaları,
Ahşap yapı malzemeleri.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.



16 // 24  |  NANO KAPLAMALAR | ENDÜSTRİYEL

Z-WB 
Mineral Yüzeyler için Su Bazlı Nano Kaplama

Nasiol Z-WB, taş, beton gibi mineral yüzeylere 
sprey şeklinde uygulanan su bazlı endüstriyel 
bir nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Saydam, nefes alabilir nano kaplama  
• Su ve yağ iticilik 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma  
• Geç kirlenme • Kolay temizlenme 
Fayda Sonuçları 
• Yüzeyin ömrünü uzatır  • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur • Küflenmeyi, kararmayı azaltır

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Mineral emici yüzeyler
Dayanım 3 yıl
Tüketim 60-90 mL/m2

Kaplama kalınlığı 90-100 nm
Su kontak açısı 142° @10 µL
Yağ kontak açısı 101° @10 µL
Su kayma açısı 10° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 250°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 2 ay
Saklama koşulları 0°C ile +30°C

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.

Kürlenme süresi 24 saattir. (23°C - 50% BN)

Mineral Yüzeyler;
Beton, absorban seramik ve doğal taşlar
Yapı malzemeleri ,
Kiremitler, duvarlar,
Tarihi eserler.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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Z 
Mineral Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol Z, taş, beton gibi mineral yüzeylere 
sprey şeklinde uygulanan endüstriyel 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 
• Yüzeyin ömrünü uzatır  • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur • Küflenmeyi, kararmayı azaltır

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Mineral emici yüzeyler
Dayanım 2 yıl
Tüketim 40-60 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~70-95 nm
Su kontak açısı 130° @10 µL
Yağ kontak açısı 85° @10 µL
Su kayma açısı 13° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 325°C
Kimyasal dayanım 11>pH>1
Nefes alabilirlik
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

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.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Mineral Yüzeyler;
Beton, absorban seramik ve doğal taşlar,
Yapı malzemeleri,
Kiremitler, duvarlar,
Tarihi eserler.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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SHBC 
Çeşitli Yüzeyler için  
Süperhidrofobik Nano Kaplama

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  
• Opak, esnek nano kaplama 
Faydalar 
• UV koruma • Geç kirlenme  
• Kolay temizlenme • Anti-buzlanma  
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.
SHB uygun bir tabanca ile 1 m² alan için  
80-100 mL tüketim ile uygulanır.

SHB uygulandıktan sonra 15 dk beklenir.

SHC uygun bir tabanca ile 1 m² alan için  
80-100 mL tüketim ile uygulanır.

12 Kürlenme süresi 12 saattir (23°C - 50% BN)

ÖZELLİKLER
Ambalaj 5-30 L
Uygulama yüzey tipi Uygun tüm yüzeyler
Dayanım Aşınmasız ortamda 2 yıl
Tüketim 80-100 mL/m2

Kaplama kalınlığı ~8-10 μm
Su kontak açısı 171° @10 µL
Yağ kontak açısı 140° @10 µL
Su kayma açısı 1° @20 µL
Sıcaklık dayanımı -30°C to 175°C 
Tuzlu su dayanımı
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Uygun Tüm Yüzeyler;
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Makine ekipman,
Beton, gözenekli seramik, doğal taş,
Yapı malzemeleri,
Kiremitler, duvarlar.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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Anti-GRM 
Çeşitli Yüzeyler için  
Anti-Grafiti Nano Kaplama

Nasiol Anti-GRM, grafiti uygulamalarının etkisini 
azaltmak ve kolay temizlenmesini sağlamak amacıyla 
geliştirilen şeffaf bir nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama  
• Leke tutmazlık • Anti-Grafiti özellik 
Faydalar 
• UV koruma • Geç kirlenme • Kolay temizlenme 
• Kimyasallara karşı koruma 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi
Metal, cam, seramik, 

termoset, termoplastik,  
ve boyalı yüzeyler

Dayanım 1 yıl / 10 yıkama
Tüketim 4-5 mL/m2

Kaplama kalınlığı 600-700 nm
Su kontak açısı 108° @10 µL
Yağ kontak açısı 88° @10 µL
Su kayma açısı 16° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama 
yapılmamalıdır.
Ürün uygun sprey tabanca ile yüzeye 
püskürtülmelidir.
Ulaşılması zor kısımlar için ürün kuru 
mikrofiber bez kullanılarak uygulanmalıdır.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN) 

Uygun Tüm Yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları,
Bina dış yüzeyleri,
Sırlı / polisajlı doğal taşlar,
Boyalı yüzeyler,
Cam, seramik, plastik, metal yüzeyler.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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MP55 
Çeşitli Yüzeyler için  
Korozyon Önleyici Nano Kaplama

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 
• Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama  
• Korozyon direnci  
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • Kolay temizlenme  
• UV koruma • Korozyon ve paslanma dayanımı 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görünümü korur

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Metal ve alaşımlar
Dayanım 1 yıl
Tüketim 5-8 mL/m2

Kaplama kalınlığı 600-800 nm
Su kontak açısı 106° @10 µL
Yağ kontak açısı 89° @10 µL
Su kayma açısı 12° @20 µL
Sıcaklık dayanımı 275°C
Kimyasal dayanım 12>pH>1
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

UYGULAMA
Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından 
arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulama 
yapılmamalıdır.
Ürün uygun sprey tabanca ile yüzeye 
püskürtülmelidir.

Yüzey kuru mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Metal ve Alaşımlar;
Makineler, ekipmanlar,
Boru, tank ve levhalar,
Yapı bileşenleri.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.



21 // 24  |  NANO KAPLAMALAR | ENDÜSTRİYEL

LC12 
Deri Yüzeyler için Nano Kaplama

Nasiol LC12, hakiki ve suni deri yüzeyler için geliştirilmiş, 
boya transferini önleyen, yıpranmayı geciktiren, saydam 
bir nano koruma ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Su ve yağ iticilik  
• Saydam ve nefes alabilir nano kaplama 
Faydalar 
• Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme 
• Kolay temizlenme • Sürtünmeyi azaltma 
Fayda Sonuçları 
• Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  
• Görselliği korur • Boya transferini önler  
• Rengi korur • Yıpranmayı geciktirir

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi Suni ve hakiki deri
Dayanım 1 yıl
Tüketim 30-45 mL/m2

Kaplama kalınlığı 700 - 1000 nm
Kimyasal dayanım 11>pH>2
Su kontak açısı 135° @10 µL
Yağ kontak açısı 105° @10 µL
Su kayma açısı 18° @20 µL
Nefes alabilirlik
Sıcaklık dayanımı 150°C
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 2 ay
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

UYGULAMA
Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve 
kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda 
yapılmalıdır.

Ürün yüzeye uygulama pedi veya uygun 
sprey tabanca ile uygulanır

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

Hakiki ve Suni Deri Yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları,
Mobilya döşemesi,
Kişisel kıyafetler, aksesuarlar,
Ev ve ofis deri yüzeyleri.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.



22 // 24  |  NANO KAPLAMALAR | ENDÜSTRİYEL

Anti-VRL 
Antiviral, Antibakteriyel Nano Kaplama

Nasiol Anti-VRL virüs, bakteri, yosun, küf ve mantar 
gibi hastalık yapıcı canlıların çoğalmasını önleyen ve 
yok eden antiviral ve antimikrobiyal nano kaplama 
ürünüdür. 

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Antiviral • Antibakteriyel  
• Saydam nefes alabilir nano kaplama 
Faydalar 
• Hijyen • Doğal görünümü koruma    
Fayda Sonuçları 
• Dezenfeksiyon gerekliliğini  ortadan kaldırma 
• Tasarruf

Uygulama
Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve 
kuru olmalıdır.
Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda 
yapılmalıdır.

Ürün 1 m2 alana sahip tekstil bir yüzeye 
yaklaşık 60-90 mL püskürtülerek uygulanır. 
Sert yüzeylere ise 1 m2’ye 6-10 mL 
püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanır.

Kürlenme süresi 24 saattir (23°C - 50% BN)

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi
Tekstil/Deri, Cam, Metal, 

Seramik, Termoset/
Termoplastik  Boyalı yüzeyler 

Dayanım 1 yıl

Tüketim Kumaşlar: 60-90 mL/m2

Sert yüzeyler: 6-10 mL/m2

Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Nefes alabilirlik Kategori 1, EN1062-1
Saklama koşulları -3°C ile +30°C

Antiviral ve Antibakteriyel Etkiye 
İhtiyaç Duyulan Tüm Yüzeyler;
Toplu taşıma araçları,
Oteller,
Sağlık kurumları,
Halka açık alanlar.

ETKİNLİK
Canlı türü Etkinlik oranı %
E. Coli  99,99
Alg  99,99
Influenza A (H1N1)  99,99
Coronavirüs (SARS-CoV-2) %90 (30 gün sonunda)

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.



23 // 24  |  NANO KAPLAMALAR | ENDÜSTRİYEL

TF 
Geçici Film Kaplama

Nasiol TF, yüzeylerde su bazlı şeffaf film oluşturarak 
kum, mıcır, katran vb. çiziklere karşı geçici koruma 
sağlarken yüzeye UV dayanım özelliği kazandırır. 
Kolayca uygulanabilir ve köpüklü yıkama, basınçlı 
yıkama ile soyularak yüzeyden kolayca çıkarılabilir.

ÖZELLİKLER
Ambalaj 1-5-30 L

Uygulama yüzey tipi
Cam, Metal, Seramik,

Termoset/Termoplastik,
Boyalı yüzeyler

Kaplama kalınlığı 15-20 µm
Tüketim 60-75 mL /m2

Saklama koşulları -5°C ile +40°C
Raf ömrü 1 yıl, açıldıktan sonra 2 ay

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler 
• Geçici koruma  • UV dayanımı 
Faydalar 
• Kolay temizleme • Su bazlı formül  
• Hızlı ve kolay uygulama 
Fayda Sonuçları 
• Yüzeyin ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar  

UYGULAMA

Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve 
kuru olmalıdır.

Ürünü kullanmadan önce, kalan kirleri 
gidermek için Nasiol Clean uygulayarak 
yüzeyi hazırlayın ve temiz bir mikrofiber bezle 
kurulayın.

Nasiol TF şişesinden ürünü aplikatör blok 
üzerine yerleştirilmiş aplikatör bezi üzerine 
dökün ve yüzeye yatay ve dikey hareketlerle 
homojen bir şekilde yayın.

Yüzeyin üzerinde 15-20 dk içerisinde 
homojen bir film takabası oluşur.
Kürleşme süresi boyunca, kaplanmış yüzeyi 
doğrudan güneş ışığından, tozdan, sudan ve 
diğer kirletici malzemelerden uzak tutun.

Emici Olmayan Tüm Yüzeyler;
Taşıtlar,
Mobilyalar,
Değerli eşyalar,
Makineler.

Uygulanabilir diğer yüzeyler için lütfen 
satış temsilcinizle iletişime geçiniz.
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