


NL 272 - НАЙ-ДОБРОТО НАНОКЕРАМИЧНО 
ПОКРИТИЕ ЗА АВТОМОБИЛИ
NASIOL NL272

Nasiol NL272 е най-съвременната 
нанослойна формула за защита на 
повърхността на автомобила, която 
се нарича Нано керамично покритие.

NL272 образува слой гладко, 
твърдо нано мащабно покритие, 
предпазващо от атмосферни условия,
химикали, камъчета и малки драскотини. 
Висококачественото гланцово покритие
осигурява на вашия автомобил 
привлекателен външен вид.

NL272 е подходящ за защита на гланцирани 
повърхности, автомобилна боя, фарове,
задни светлини, твърди пластмасови детайли. 
Повърхностите покрити с Nasiol NL 272 
получават изключително високи хидрофобни
свойства и могат лесно да се почистват.

Можете лесно да премахнете петна,
които трудно се отстраняват, като мръсотия,
прах, кал, птичи изпражнения. Силно 
препоръчваме най-доброто нано керамично
покритие, създадено някога, NL272! Кутията включва:

Nasiol NL272 50 ml
Карта за лоялност
Подложки за нанасяне 3 бр
Микрофибърна кърпа 2 бр
Защитен блясък 2 бр
Стикер Nasiol
Многоезично ръководство за употреба

Как се нанася?

Повърхността трябва да бъде подходящо
подготвена.

По повърхността не трябва да има прах,
мръсотия, масло или вода.

Прилагането трябва да се извършва на място
без пряка слънчева светлина.

Продуктът се разстила с подложка.

Повърхността трябва да се полира 
незабавно със суха кърпа.

Времето за изсъхване е 48 часа.

NASIOL NL 272



ZR 53 - ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА
ЗАЩИТА НА БОЯТА НА АВТОМОБИЛА
NASIOL ZR53

Област на приложение

Боядисаните части: 
Aвтомобила и светлините,
черните пластмасови повърхности. 
Не използвайте върху хромираните и
боядисаните пластмасови части.

Характеристики на продукта

Nasiol ZR53 е система за максимална 
защита на боята срещу въздействието 
на факторите на околната среда. 
Уникалната му технология позволява 
да се постигне плътно покритие, като 
това покритие защитава автомобила от 
надрасквания, птичи изпражнения, 
киселинни дъждове, УВ лъчи. 
Повърхностите третирани със ZR53 се 
почистват изключително лесно и бързо. 
Вашата кола ще бъде по-чиста и блестяща.

Начин на употреба

Nasiol ZR53 е професионален продукт. 
Следвайте видеоклипа на приложението на сайта и
внимателно прочетете инструкцията преди употреба.

По повърхността не трябва да има прах, мръсотия, 
мазни следи или вода. Прилагането трябва да се 
извършва на място без пряк достъп на слънчева светлина.
Продуктът се разстила с памучен тампон.
Повърхността трябва да се полира незабавно със 
суха микрофибърна кърпа.
Времето за изсъхване е 48 часа.
 

Комплекта включва:

Nasiol ZR53 50 мл
Микрофибърни кърпи - 2 бр
Памучни тампони - 10 бр
Ръкавици - 2 бр
Многоезично ръководство за употреба
 
Технически характеристики на продукта
Количество - 50 ml
Повърхности - Автомобилна и мотоциклетна боя
Издръжливост
При нормални условия (-20°C to +35°C / pH<12)
5 години / 300 измивания
При тежки условия (-40°C to +40°C / pH>12)
3 години / 180 измивания
Температурна устойчивост - 150°C
Химическа устойчивост - 12>pH>1
Разход - 4 mL/m 2
Плътност на покритието - 700 - 1000 µm
Твърдост - 9H
Устойчивост на надраскване
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Намаляване на холограмата
Срок на годност
1 година, 1 седмица след отваряне на бутилката
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 6 ч мин, 48 ч общо

 

NASIOL ZR 53



METALCOAT F2 - ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ
ЗА ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛА
NASIOL METALCOAT F2

Област на приложение

Aвтомобила, пластмасовите и метални 
части на двигателя, фаровете. 
Да не се използва 
върху повърхности различни от изброените, 
в противен случай – избършете със суха 
микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

Силна хидро- и олеофобност, предпазва
от петна, защитава от УВ лъчи и химикали,
лесно-почистващ-ефект.

Начин на употреба

Внимание, това е професионален продукт. 
Консумацията му е 5 - 8 мл/ м2.
Повърхностите, които ще бъдат третирани
трябва да са чисти, без прах, мръсотия, 
мазнини или вода по тях. 
Не използвайте под пряка слънчева
светлина. Върху 1 м2 напръскайте около
20 – 30 пъти от продукта и полирайте
незабавно с микрофибърна кърпа.
Изолирайте повърхностите от факторите
на околната среда и изчакайте 24 ч., 
за да постигнете пълен ефект.

 

Технически характеристики на продукта
Количествo - 50 ml
Повърхности - Автомобилна и мотоциклетна боя
Издръжливост
При нормални условия (-20°C to +35°C / pH<12)
1 годинa / 50 измивания
При тежки условия (-40°C to +40°C / pH>12)
6 месеца / 30 измивания
Температурна устойчивост - 275°C
Химическа устойчивост - 12>pH>1
Разход - 5 - 8 mL/m 2
Плътност на покритието - 200 - 300 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Срок на годност
1 година, 1 седмица след отваряне на бутилката
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 12 ч

NASIOL METALCOAT F2



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА 
ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА
NASIOL GLASSHIELD

Област на приложение

Стъклата и огледалата на автомобила. 
Да не се използва върху повърхности различни от стъкло, 
в противен случай – избършете със суха микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

Силна хифро- и олеофобност, предпазва от петна, лесно-почистващ-ефект. Отблъсква дъжда, за да
осигури Вашето безопасно шофиране.

Начин на употреба

Внимание, това е професионален продукт. Консумацията му е 5 мл/ м2. Повърхностите,
които ще бъдат третирани трябва да са чисти, без прах, мръсотия, мазнини или вода по тях.
Не използвайте под пряка слънчева светлина. Върху 1 м2 напръскайте около 20 – 30 пъти от продукта
и полирайте незабавно с памучна кърпа или хартия. Не използвайте микрофибърна кърпа за
нанасяне. Изолирайте повърхностите  от факторите на околната среда и изчакайте 24 ч., 
за да постигнете пълен ефект.

Технически характеристики на продукта
Количество - 50 ml
Повърхности - Стъкло
Издръжливост - 2 години/ 80000 почиствания/ 45000 км
Температурна устойчивост - 275°C 
Химическа устойчивост - 13>pH>1
Разход - 5 mL/m 2 
Плътност на покритието - 75 - 100 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Срок на годност - 2 години 
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24ч

NASIOL GLASSHIELD



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА
АВТОМОБИЛЕН САЛОН
NASIOL CABINCARE

Област на приложение

Автомобилни тапицерии, навеси и
други повърхности от текстил. Да не се
използва върху повърхности различни
от текстил, в противен случай
избършете със суха микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

Силна хифро- и олеофобност, 
предпазва от петна, лесно-почистващ
ефект, предпазва от УВ лъчите.

Начин на употреба

Разход на продукта 80 – 100 мл/ м2. 
Повърхностите, които ще бъдат третирани
трябва да са чисти, без прах, мръсотия,
мазнини или вода. Продукта може да не е
ефикасен ако повърхностите не са
достатъчно чисти. Помещението, в което
се използва, трябва да е проветливо.
Върху 1 м2 се напръсква около 80 – 100 пъти,
докато повърхността леко се навлажни.
За повърхности, които нямат попивателна
способност, се използва кърпа за
разнасянето му. Изчакайте 24 ч., за да
изсъхне напълно. Ефекта на продукта 
може да е различен, в зависимост от вида
текстил. Тествайте предварително върху
части от материята, които не се виждат.

Технически характеристики на продукта
Количество - 500 ml
Повърхности - Текстил, велур, набук
Издръжливост - До 6 месеца
Температурна устойчивост - 110°C
Химическа устойчивост - 11>pH>1
Разход - 80 - 100 mL/m 2
Плътност на покритието - 75 - 100 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Дишаща способност
Срок на годност - 2 години
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24ч

NASIOL CABINCARE



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА 
СЕДАЛКИ /АРОМАТИЗИРАН/
NASIOL NANOSEAT PROTECT

Област на приложение
Автомобилни тапицерии, навеси и други
повърхности от текстил. Да не се използва
върху повърхности различни от текстил,
в противен случай – избършете със суха 
микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

Силна хифро- и олеофобност, предпазва 
от петна, лесно-почистващ-ефект,
с аромат на нова кола.

Начин на употреба

Разход на продукта 80 – 100 мл/ м2. 
Повърхностите, които ще бъдат третирани
трябва да са чисти, без прах, мръсотия,
мазнини или вода. Продукта може да не
е ефикасен ако повърхностите не са
достатъчно чисти. Помещението, в което
се използва, трябва да е проветливо.
Върху 1 м2 се напръсква около 80 – 100 пъти,
докато повърхността леко се навлажни.
За повърхности, които нямат попивателна
способност, се използва кърпа за
разнасянето му. Изчакайте 24 ч.,
за да изсъхне напълно.

Технически характеристики на продукта
Количеств - 500 ml
Повърхности - Текстил, велур, набук
Издръжливост - До 4 месеца
Температурна устойчивост - 110°C
Химическа устойчивост - 10>pH>1
Разход - 80 - 100 mL/m 2
Плътност на покритието - 75 - 100 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Дишаща способност
Срок на годност - 1 година
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24ч

NASIOL NANOSEAT PROTECT



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА 
БОЯТА ОТ НАСЕКОМИ И КАМЪЧЕТА
NASIOL BUGFILM

 Нанопокритието Nasiol BugFilm създава постоянен
слой по повърхността, който предпазва автомобила 
от насекоми и буболечки, както и от надрасквания 
от малки камъчета по време на пътуване. Нанася се 
лесно и се премахва просто с измиване с вода.
Също може да се използва върху джантите, за да 
улесни почистването на следите от спирачките по тях. 
Всичките замърсявания, кал, следи от буболечки се
премахват изключително лесно с водоструйка.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Нанесете върху чиста повърхност и разнесете
гладко с гъба, за да създадете слой върху колата.
След около 15-20 мин се образува невидим филм
по повърхността. Този филм стои докато не го отмиете с 
вода. Не се препоръчва да се използва върху
автомобилни стъкла, защото ще наруши видимостта.

 

NASIOL BUGFILM



АРОМАТИЗАТОР ЗА КОЛА С АРОМАТ НА НОВ АВТОМОБИЛ
NASIOL NEW CAR SMELL

Ароматизиращ спрей за кола

Ефективен и дълготраен аромат за Вашата кола.
Безопасна употреба в автомобила Ви.

Начин на употреба

Напръскайте от разстояние 40 – 50 см.

Количество - 50 мл. 

NASIOL NEW CAR SMELL



ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ 500 МЛ.
NASIOL CLEAN

Област на приложение

Стъклени, метални, керамични, пластмасови 
и боядисани повърхности. 
Характеристики на продукта
Почиства повърхностите без остатъци. 
Повишава ефективността на нанопокритията,
когато повърхностите са предварително 
почистени с NanoClean.

Начин на употреба

Повърхността трябва да бъде добре почистена 
с подходящия препарат и добре измита. 
Преди да използвате нанопокрития, напръскайте
твърдите повърхности и след това избършете 
с микрофибърна кърпа. Този продукт се 
използва като предварително почистваш 
повърхностите, за да увеличи ефективността
на покритията за постигане на най-добър резултат.

Nasiol Clean се предлага в разфасовка от 
150 мл., както и 500 мл.

NASIOL CLEAN




