
CLEVERCOAT PRO TRANSPORDI KLAASIDELE

Professionaalne nanokaitse autode ja teiste sõidu-
vahendite klaasidele

CleverCOAT PRO transpordi klaasidele  – loob sõidu- 
ja veoautode ning ühistranspordi sõidukite akendele, 
tuledele ja peeglitele nano-kaitsekatte.
Toote kujutab endast vedelat polümeeri, mille koostis 
sisaldab nanokomponente. Vahendi läbipaistev koos-
tis täidab klaasil olevad mikropraod, paranevad klaasi 
optilised omadused. Kaitseb nähtavuse halvenemise 
eest ning suurendab juhtimise ohutust.  Sõiduohutus 
suureneb ning töödeldud klaaspinnad saavutavad 
vett- ja mustust hülgavad omadused. Töödeldud pin-
nad omandavad vett- ja mustust hülgavad omadused 
ning isepuhastumisvõime. 

Kaitseefekti keskmine toimeaeg on 2 kuud.

CLEVERCOAT PRO TRANSPORDI EKSTERJÖÖRILE

Vahend professionaalseks hoolduseks ja kaitseks 
ühistranspordivahenditele

CleverCOAT PRO transpordi eksterjöörile - pinna-
kaitsevahend kõikide transpordivahendite välis-
pindade hoolduseks. Töödeldavad välispinnad 
omandavad lisaks mustusttõrjuvale efektile ka hüd-
rofoobsed omadused. Töödeldud pinnad on kaits-
tud UV-kiirguse hävitava mõju, korrosiooni ja kulu-
mise eest. Vahend on külmakindel ning teda võib 
kasutada ka miinuskraadidel. Töödeldud pinnad on 
minimaalse tööjõu kulu juures kergesti hooldata-
vad, sest pinnale tekkiv kaitsekiht ei lase mustusel 
sügavale pinda. 
Kaitseefekti  toimeaeg  4 kuud. 

PROFESSIONAALIDELE AUTO
eco-smart

CLEVERCOAT PRO TRANSPORDI SALONGILE

Kerge puhastus ja kaitse mustuse ning bakterite 
eest ühistranspordivahendite salongides

CleverCOAT PRO  transpordi salongile  - nanoteh-
noloogial põhinev pinda kaitsev poleerimisvahend  
plastikust, metallist ja kummist salongiosadele. Too-
te kujutab endast vedelat polümeeri, mille koostis 
sisaldab nanokomponente. Vahend on kasutatav 
igal temperatuuril. Vahend on kergelt pealekantav 
ja poleeritav, moodustab vastupidava, optiliselt lä-
bipaistva kaitsekihi, mis takistab pinnal infektsioo-
nide ja nakkuste levikut ning kaitseb pinda UV-kiir-
guse hävitava mõju eest. Töödeldud pindadel on ka 
suurenenud antistaatilised omadused. 
Kaitseefekti keskmine toimeaeg on 2 kuud.

NANOFORMULA.CLOTH.TERRY - MIKROKIUST 
PUHASTUSLAPP  40 X 40cm

Imab väga hästi vedelikke. Lapp on piisavalt paks, 
et mitte kriimustada töödeldavat pinda kriipivate 
osakestega.
Imepeenikesed mikrokiud, mille arv sadu kordi 
ületab teiste materjalide kiudude arvu, tungivad 
vahendiga katmisel või vahendi ülejäägi eemalda-
misel ühtlaselt pindade mikrolõhedesse, kõrvalda-
des mittevajaliku kihi.

NANOFORMULA.CLOTH.POLISH - MIKROKIUST  
POLEERIMISLAPP  40 X 40cm 

On spetsiaalselt mõeldud pinna lõpptöötluseks 
(poleerimiseks) kasutades meie pinnakaitsevahen-
deid. Ei jäta pinnale ebemeid.

Imepeenikesed mikrokiud, mille arv sadu kordi ületab teiste materjalide kui-
dude arvu, tungivad poleerimisel pinna ebatasasustesse.

PROFESSIONAALSED NANOKAITSE 
AUTO POLÜROOLID  JA KERGE  
HOOLDUSE VAHENDID
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CLEVERCLEAN PRO AKENDELE 

Professionaalne ja ökosõbralik hooldusvahend aken-
dele, vitriinidele, kasvuhoonetele ja muudele klaas-
pindadele...
 
CleverCLEAN PRO akendele – professionaalne hool-
dusvahend akende, kasvuhoonete, vitriinide, elu- ja 
ühiskondlike hoonete kergeks hoolduseks. Toode ku-
jutab endast vedelat polümeeri, mille koostis sisaldab 
nanokomponente. 
Vahendiga töödeldud aknad omandavad hüdrofoob-
sed ja mustusthülgavad omadused. Töödeldud pin-
nad on minimaalse tööjõukulu juures kergesti hool-
datavad. 
Klaaspindu poleeriv ning kaitsev toode püsib akendel 
kuni 6 kuud. 

CLEVERCLEAN PRO KÖÖGILE

Professionaalne pinda kaitsev ja poleeriv vahend 
köökidele.

CleverCLEAN PRO köögile –hooldusvahend ühis-
kondliku toitlustamise ettevõtete kergeks koris-
tuseks. Toode kujutab endast vedelat polümeeri, 
mille koostis sisaldab nanokomponente. Järgneval 
vahendiga töödeldud pinna hooldusel ei ole vaja 
kasutada leeliselisi ja happelisi puhastusaineid ega 
kraabitsaid. Keedupindadele tekib kõrbemiskindel 
kiht.  Vahendiga mitte töödelda toidunõusid. Taas-
tub pindade algupärane värske ilme ning infekt-
sioonide ja bakterite levik pinnal on raskendatud. 
Kasutamiseks köögimööblil , köögi seadmetel, kee-
du plaatidel, ahjudes ja külmutusseadmetel. Sobib 
keraamilist, plastikust, metallist, klaasist, puidust 
pindade töötlemiseks. 

Kaitsetoime kestus kuni 1 kuu. 

PROFESSIONAALIDELE PUHASTUS kergeks hooldamiseks vahendid

CLEVERCLEAN PRO AVALIKELE RUUMIDELE

Professionaalne poleeriv ja pinda kaitsev vahend ava-
like ruumide interjööride hooldamiseks

CleverCLEAN PRO avalikele ruumidele  – professio-
naalne koristust ja puhastamist kergendav pinnakait-
sevahend. Toote kujutab endast vedelat polümeeri, 
mille koostis sisaldab nanokomponente. Takistab in-
fektsioonide ja nakkuste levikut pinnal, ökonoomne 
ja kasutamisel universaalne. Sobib interjööri värvitud, 
plast-, klaasi- ja metallpindadega esemetele. Pinnad 
omandavad hüdrofoobsed ja mustusthülgavad oma-
dused. Töödeldud pinnad on minimaalse tööjõukulu 
juures kergesti hooldatavad. 
Kaitsetoime kestus kuni 1 kuu. 

CLEVERCLEAN PRO KERAAMIKALE JA SANI-
TAARTEHNILISTELE SEADMETELE

WC- ja vannitoapindade professionaalne hool-
dusvahend

CleverCLEAN PRO keraamikale ja sanitaartehnilis-
tele seadmetele -  sobib värvitud, plast-, klaas- ja 
metallpindade ja santehnilise keraamika töötlemi-
seks. Toote kujutab endast vedelat polümeeri, mil-
le koostis sisaldab nanokomponente. Töödeldud 
pinnad on kaitstud vee kuivamisel tekkivate plek-
kide ja sadestunud soolade sisseimbumisest pinda. 
Vahendiga töödeldud pinna hooldusel ei ole vaja 
kasutada leeliselisi ja happelisi puhastusaineid ega 
kraabitsaid. Pinnad omandavad peale töötlemist 
mustust- ja vetthülgavad omadused. Vahend ei si-
salda abrasiivseid osakesi, on soovitatav kasutada 
klaasist ja plastikust dušikabiinide hoolduseks. En-
netab mikrofloora teket ja värskendab santehniliste 
seadmete väljanägemist. 
Kaitsetoime kestab 2 nädalat.
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KASUTUSJUHEND: 

Enne kasutamist loksutada pudelit. 

Kanda väikeses koguses vahend froteelapi abil ühtlaselt töödeldavale kuivale 
puhtale pinnale. 

Oodata 3-5 minutit. Eemaldada ülejäägid sama, eelnevalt kasutusel olnud pu-
hastuslapiga. 

Töödeldav pind poleerida poleerimislapiga. 

Töödeldud pinda kaitsta vähemalt 1,5-2 tunni jooksul mehaaniliste mõjude 
eest. 

12 tunni möödumisel on pinnakaitse saavutanud täieliku valmisoleku.  

SELLE TOOTEDEGA SOOVITATAKSE KASUTADA NANOFORMULA VABRIKU 
MIKROKIUST PUHASTUS- JA POLEERIMISLAPPE.

Kulu on ökonoomne (3-5g/m2).

Ühest pudelist piisab 120-150m2

Säilivusaeg:  3 aastat  alates valmistamise kuupäevast (pudelil).

Nanoformula OÜ  
Narva mnt.4, Voka, 40701, Estonia 
Tel.: +372 39 71305
Fax: +372 39 71303 
info@nanoFormula.eu
http://ee.nanoformula.eu


