NANO POVRCHY

PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ

OCHRANA DOMÁCÍCH POVRCHŮ

• NASIOL HOMEWOOD

• NASIOL HOMESHINE

• NASIOL HOMETEX

HOMESHINE

HOMEWOOD

HOMETEX

Nasiol HomeShine chrání povrchy ve
vaší koupelně a kuchyni proti špíně,
plísním a skvrnám. Dodává snadno
čistitelné vlastnosti.

Nasiol HomeWood chrání vaše
dřevěné povrchy, doma i na
zahradě. Dveře, okna i ostatní
povrchy z přírodního dřeva proti
vodě a skvrnám. Prodlužuje
životnost.

Nasiol HomeTex chrání textilní části
vašeho domova, jako jsou čalounění
(kůže, semiš, samet), záclony a
koberce proti vodě, tekutinám a
skvrnám. Díky nano povlaku se
povrchy snadno čistí a snižují
zašpinění.

APLIKACE

APLIKACE

APLIKACE

ŽÁ

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Povrch by měl být nastříkán 25krát na metr
čtvereční.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.

Povrch by měl po aplikaci ihned otřen suchým
bavlněným hadříkem.

Povrch nastříkejte na metr čtvereční160-220krát,
dokud není povrch navlhčený.

Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát,
dokud není povrch navlhčený.

Aktivační doba je 24 hodin

Aktivační doba je 24 hodin.

Aktivační doba je 24 hodin.

150 ml
Domácí sklo a keramika
1 rok
275°C
13>pH>1
5-6 ml/m2
85-100 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Vodní kámen
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy

Životnost
Spotřeba
Síla povlaku

Odolnost proti chemikáliím

Mastnotě odolné

Spotřeba
Síla povlaku

Propouští vzduch

Vodě odolné

Vodě odolné

Odolnost teplotám

Snížení o 90%
2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
16 kusů

150 ml
Domácí dřevěné části
Až 6 měsíců
40-60 ml/m2
~60-70 nm

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

110°C
2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
16 kusů

500 ml
Domácí textil
Až 6 měsíců
110°C
11>pH>1
80-100 ml/m2
~75-100 nm

Mastnotě odolné
Propouští vzduch
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

E

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

A LE R
GI
DNÉ

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
12

OCHRANA AUTO POVRCHŮ

• NASIOL METALCOAT F2

• NASIOL GLASSHIELD

• NASIOL NANO SEAT PROTECT

• NASIOL CABINCARE

METALCOAT F2
Nasiol MetalCoat F2 chrání karosérii vašeho auta, kola, plastové části
motoru, kovové části, světla proti poškození sluncem, ptačím výkalům,
kyselými dešti. Auto se stává snadno čistitelným s vysokým leskem.
APLIKACE

GLASSHIELD
SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Odolnost

Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Spotřeba
Síla povlaku

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Vodě odolné

Povrch by měl být nastříkán 20-30krát na metr čtvereční.
Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.
Aktivační doba je 24 hodin.

50 ml
Autolak, plast, kovy
1 rok / 50 umytí: běžné podmínky
-20°C až +35°C, pH<12 produkty
6 měsíců / 30 umytí: náročné podmínky
-40°C až +40°C, pH>12 produkty

5-8 ml/m
200-300 nm
2

Odolnost proti chemikáliím

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

APLIKACE
Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela
suchý.
Aplikace by měla probíhat ve stínu.
Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr čtvereční.

Mastnotě odolné
Teplotní odolnost

Nasiol GlasShield zajišťuje bezpečné řízení za deště, snadné čistění, UV
ochranu a odolnost proti skvrnám. Chrání skla a zrcátka vašeho auta.

275°C
12>pH>1
1 rok uzavřené balení,
1 týden po otevření balení
-3°C až +30°C
24 hodin
20 kusů

Povrch by měl po aplikaci ihned otřen suchým bavlněným
hadříkem.
Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

50 ml
Sklo
2 roky / 80000 otření / 45000 km

275°C
13>pH>1
5 ml/m2
75-100 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
15 kusů

GLASSHIELD WIPE ON

NANO SEAT PROTECT

Neaplikujte na přímém slunečním světle.
Povrch určený k aplikaci musí být očištěn od špíny,
mastnoty, prachu a ostatních produktů. Povrch musí být
zcela vysušen.
Nasiol® GlasShield Wipe-On® ubrousky (2) používejte dle
manuálu.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud necháte
nanotechnologii aktivovat dvanáct hodin. Pro optimální
efektivitu nechte zaschnout 24 hodin.

A LE R
DNÉ
GI

E

S Vůní Nového Auta

Nasiol GlasShield Wipe-On jsou voděodolné, hydrofobní nano ubrousky.
Aplikací na autosklo a zrcátka vašeho auta poskytuje snadné čištění,
oddaluje nutnost čištění a dodává vyšší bezpečnost jízdy za deště.

APLIKACE

ŽÁ

Nasiol Nano Seat chrání textil vašeho auta před vodou, tekutinami a
skvrnami. Povrch je díky němu snadno čistitelný s vůní nového auta.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Výdrž
Teplotní odolnost
Odolnost proti
chemikáliím
Spotřeba
Tloušťka povlaku

APLIKACE
5g
Autoskla a zrcátka
2 roky/80000 setření/ 45000 km
275°C
13>pH>1
Celé balení
75-100 nm

Voděodolné

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát,
dokud není povrch navlhčený.
Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

500 ml
Auto textil, semiš, nubuk
Až 4 měsíců
110°C
10>pH>2
80 -100 ml/m2
~75 -100 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné

Odolné mastnotě
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace

Povrch by měl být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

2 roky
-3°C až + 30°C
24 hodin

Propouští vzduch
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

1 rok
-3°C až +30°C
24 hodin
20 kusů

CABINCARE

É A LE R G
DN
IE
ŽÁ

Nasiol CabinCare chrání textilní části vašeho auta před vodou,
tekutinami a skvrnami. Povrch je díky němu snadno čistitelný.
Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100
APLIKACE
Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
Povrch by měl být nastříkán 80-100krát na metr čtvereční.
Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

500 ml
Auto textil, semiš, nubuk
Až 6 měsíců
110°C
11>pH>1
80-100 ml/m2
~75-100 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Propouští vzduch
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
12 kusů

9H

NL272
Nasiol NL272 je nejvýkonnější nano povlak pro karosérie aut a
motorek. Jeho chytré složení se stane vaší ceněnou pomůckou pro
unikátní odolnost a životnost. Nasiol NL272 vytváří hladký povlak na
nano úrovni a chrání proti okolním vlivům, chemikáliím, kamínkům
a menším škrábancům. Ultra vysoký lesk zajišťuje atraktivitu vašeho
auta, nebo motorky.

APLIKACE
Povrchy by měly být připraveny odpovídajícím
způsobem.
Povrchy by měly být suché a očištěné od prachu, vosku,
mastnoty a jakýchkoliv dalších přípravků.
Aplikace by měla probíhat ve stínu.

48

ZR53
SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Odolnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

5 let / 300 umytí: Běžné podmínky
-20°C +35°C, pH<12
3 roky / 180 umytí: Náročné podmínky
-40°C +40°C, pH>12

150°C
12>pH>1
4 ml/m2
0,8 – 1,1 µm

APLIKACE
Povrch by měl být připraven odpovídajícím způsobem.

Odolné proti škrábancům

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela
suchý.

Vodě odolné
Mastnotě odolné

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Snížení odlesků

Produkt se aplikuje pomocí aplikační houbičky.

Životnost

Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem z
mikrovláken po kapkovitění tekutiny.

Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

Aktivační doba je 48 hodin at 23°C - 50% RH.

50 ml
Autolak a motolak

Nasiol ZR53 je nejnovější nano keramická ochrana proti okolním
vlivům. Jeho jedinečná technologie zajišťuje silný ochranný povlak
vašeho auta proti ptačím výkalům, kyselým dešťům a UV zářením. Díky
Nasiol ZR53 se ošetřené povrchy stanou snadno čistitelnými a vy tak
vynaložíte méně času a energie. Vaše auto zůstane čistší a lesklejší díky
ZR53.

1 rok uzavřené balení,1 týden po
otevření balení
-3°C až +30°C
24 hodin před, 48 hodin celkem
5 kusů

Produkt se aplikuje houbičkou.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Odolnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku
Tvrdost

48

Aktivační doba je 48 h.

3 roky / 150 umytí: Běžné podmínky
-20°C to +35°C, pH<12 produkt
1 rok / 50 umytí: Náročné podmínky
-40°C to +40°C, pH>12 produkt

150°C
12>pH>1
4 ml/m2
700-1000 nm
9H Tužka

Odolné proti škrábancům
Vodě odolné
Mastnotě odolné
Snížení odlesků
Životnost

Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.

50 ml
Auto a motolak

Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

1 rok uzavřené balení,1 týden po
otevření balení
-3°C až +30°C
6h před, 48 hodin celkem
10 kusů

• NASIOL MARINETEX

• NASIOL METALSHINE

• NASIOL ANTIMOSS

• NASIOL GLASSHIELD MARINE

• NASIOL DECKCARE

OCHRANA LODNÍCH POVRCHŮ

GLASSHIELD
MARINE
Nasiol GlasShield Marine
zajišťuje bezpečnou plavbu za
deště. Skla plavidel zůstávají
čistější a získávají voděodolnost.

APLIKACE

ANTIMOSS

MARINETEX

METALSHINE

Nasiol AntiMoss chrání lak lodí a
jachet proti okolním vlivům, mechům
a slané vodě. Snadno se díky němu
čistí a zabraňuje znečištění. Používá
se jako ta nejlepší nano ochrana.

Nasiol MarineTex chrání na
vaší lodi sedadla, provazy a
plachty proti vodě a zašpinění, a
prodlužuje životnost.

Nasiol MetalShine chrání kovové
části vaší lodi proti UV záření,
slané vodě a skvrnám. Snadno
se čistí a dodává vysoký lesk.

APLIKACE

APLIKACE

APLIKACE

Povrch by měl být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch by měl být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr
čtvereční.

Povrch by měl být nastříkán 25krát na metr
čtvereční.

Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát,
dokud není povrch navlhčený.

Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr
čtvereční.

Povrch by měl být ihned otřen bavlněným hadříkem.

Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z
mikrovláken.

Aktivační doba je 24 hodin.

Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem
z mikrovláken.

Aktivační doba je 24 hodin.

Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Odolnost teplotám
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Schichtdicke

50 ml
Skla a okna jachet
2 roky / 20000 mil
275°C
13>pH>1
5 ml/m2
75-80 nm

Síla povlaku
Snížení o %95
2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
25 kusů

150 ml
Natírané povrchy lodí
1 rok
5-7 ml/m2
200-300 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Odolnost teplotám
Odolnost proti chemikáliím

Mastnotě odolné
Znečištění slanou vodou
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Spotřeba
Síla povlaku

Aktivační doba je 24 hodin.

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

275°C
12>pH>1
1 rok uzavřené balení,1 týden po
otevření balení
-3°C až +30°C
24 hodin
16 kusů

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

Vodě odolné ISO
4920Hodnocení 100/100

500 ml
textil, semiš, nubuk, kůže
Až 6 měsíců
110°C
11>pH>1
80-100 ml/m2
~75-100 nm

Mastnotě odolné

ALE R
GI
DNÉ
E
ŽÁ

SGS

Mastnotě odolné

Životnost

Propouští vzduch
2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
12 kusů

50 ml
Kovové části lodí
1 rok
5 ml/m2
200-300 nm

Vodě odolné
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím

Vodě odolné

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Odolnost
Spotřeba
Síla povlaku

Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

275°C
12>pH>1
1 rok uzavřené balení,1 týden po
otevření balení
-3°C až +30°C
24 hodin
25 kusů

DECKCARE
Nasiol DeckCare chrání dřevěné
části vaší lodi, nebo jachty
proti slané vodě a skvrnám.
Prodlužuje životnost.

APLIKACE
Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
Povrch nastříkejte na metr čtvereční 140-200krát,
dokud není povrch navlhčený.
Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Spotřeba
Síla povlaku

150 ml
Přírodní dřevěné části lodí
Až 6 měsíců
35-50 ml/m2
~60-70 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Propouští vzduch
Teplotní odolnost
Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

110°C
2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
20 kusů

• NASIOL GOGLIDE

• NASIOL PERWEAR

• NASIOL PERSHINE

• NASIOL PERWEAR

OCHRANA OSOBNÍCH PŘEDMĚTŮ

• NASIOL PERSHOES

PERSHINE

PERWEAR

Nasiol PerShine chrání vaše
osobní předměty – hodinky,
telefony, elektrická zařízení,
šperky, brýle od UV záření, vody
a skvrn. Stávají se díky němu
snadno čistitelnými.

Nasiol PerWear chrání vaše
oblečení proti vodě, tekutinám
a skvrnám. Stává se díky němu
snadno čistitelným.

APLIKACE

PERSHOES

goglıde

Nasiol PerShoes se snadno
aplikuje na látkové, semišové,
nubukové a kožené boty pro
ochranu před vodou a deštěm.

Nasiol Goglide dosahuje lepší
viditelnosti ochranných brýlí a
helmy za deště, mlhy, prachu a
sněžení.

APLIKACE

APLIKACE

APLIKACE

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny,
mastnoty a zcela suchý.

Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty
a zcela suchý.

Aplikace by měla probíhat ve stínu.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.

Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.

Povrch by měl být nastříkán 50krát na metr
čtvereční.

Povrch by měl být nastříkán 50-70krát na metr
čtvereční.

Povrch nastříkejte na metr čtvereční 200krát,
dokud není povrch navlhčený.

Každou botu nastříkejte 30-40krát, dokud není
povrch navlhčený.

Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z
mikrovláken.

Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem
z mikrovláken.

Aktivační doba je 24 hodin.

Aktivační doba je 24 hodin.

Aktivační doba je 24 hodin.

Aktivační doba je 24 hodin.
SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Spotřeba
Síla povlaku

50 ml
Plast, kovy, sklo
1 rok
5-7 ml/m2
200-300 nm

Vodě odolné
Mastnotě odolné
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Životnost
Skladovací podmínky
Balení obsahuje

275°C
12>pH>1
1 rok, 1 měsíc po otevření balení

-3°C až +30°C
25 kusů

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

150 ml
Textil, semiš, nubuk
Až 1 rok / 15 praní
110°C
11>pH>1
50-60 ml/m2
~75-100 nm

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost teplotám
Spotřeba
Síla povlaku

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

50 ml
Textil, semiš, nubuk
Až 6 měsíců
12>pH>1
110°C
50-60 ml/m2
~75-100 nm

SPECIFIKACE
Objem
Aplikace na povrchy
Životnost
Teplotní odolnost
Odolnost proti chemikáliím
Spotřeba
Síla povlaku

Vodě odolné

Vodě odolné

Vodě odolné

Mastnotě odolné

Mastnotě odolné

Mastnotě odolné

Propouští vzduch

Propouští vzduch

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje
ALE R
DNÉ
GI
E
ŽÁ

SGS

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
20 kusů

Životnost
Skladovací podmínky
Doba aktivace
Balení obsahuje
ALE R
GI
DNÉ
E
ŽÁ

SGS

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
25 kusů

50 ml
Ochranné brýle a helmy
6 měsíců
275°C
13>pH>1
5-6 ml/m2
85-100 nm

2 roky
-3°C až +30°C
24 hodin
25 kusů

ZDE
NALEZNETE
RYCHLÝ
PŘEHLED HLAVNÍCH SPECIFIKACÍ
NAŠICH PRODUKTŮ

VYRÁBÍME
RESPEKTOVANÉ PRODUKTY PRO
ZJEDNODUŠENÍ VAŠEHO ŽIVOTA

Naše produkty
jsou kvalitní.
Vyrobeno s přesností v rámci
mezinárodních standardů.

ISO 9001

HLAVNÍ SPECIFIKACE
BEZPEČNÝ VÝHLED

VODĚODOLNÉ

VYSOKÝ LESK

ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM

SNADNO ČISTITELNÉ

ODOLNÉ PROTI SKVRNÁM

ODOLNÉ PROTI ŠKRÁBANCŮM

Respektujeme
přírodu.
Naše technologie jsou zajišťovány
EU standardy.

REACH
COMPLIANT

Nasiol je prémiovým a prvním
výrobcem nano povrchů v
Turecku, naše expertíza a služby
jsou rozšířeny celosvětově.
Naše vědecké úsilí leží zde. Konzistentní a
průběžný vývoj nano technologie pro domácí
a průmyslové využití, přístupné a praktické,
jen to nejlepší. Špičkové světové standardy
odvětví nejen v nano nátěrech, ale i v našich
podpůrných obchodních postupech pro naše
partnery.

ARTEKYA TECH. LTD.
İkitelli OSB Heskop Sitesi
M10-189 Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 670 13 95
info@artekya.com
www.nasiol.com

