


ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ТЕКСТИЛ
NASIOL HOMETEX

Защитете вашия домашен текстил 
и го направете водоустойчив и 
предотвратете появата и задържането 
на петнa.

Този продукт защитава домашните 
текстилни и тъканни повърхности. 
Hometex предпазва Вашия текстил от 
ежедневните рискове от увреждане от 
петна и вода. Идеален за използване 
върху дамаски, килими, завеси, 
мокети и др.

Шарките и цветовете на Вашия текстил 
са защитени от избледняване, независимо 
дали е от слънцето или от почистването.
 
Как да нанасяте продукта

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 добре 
вентилирано. 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.Разход на продукта 80 – 100 мл/ м2.

Технически характеристики на продукта

Количество - 500 ml

Повърхности - Домашен текстил

Период на действие - До 6 месеца
Консумация - 80 - 100 mL/m 2
Плътност на покритието - 75 - 100 µm
Дишаща способност - Категория 1,  EN1062-1
Водоотблъскване-  145° @20 mL, полиестер
Маслоотблъскване - 93° @20 mL, полиестер
Ъгъл на плъзгане на водата -  6° @20 mL, полиестер
Температурна устойчивост - 110°C
Химическа устойчивост - 11>pH>1
Предпазване от петна
Лесно почистване
УВ защита
Срок на годност - 2 години
Условия за съхранение -3°C to +30°C

NASIOL HOMETEX



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ДЪРВО
NASIOL HOMEWOOD

Нанозащита за дърво

Homewood удължава живота на Вашите 
дървени мебели, врати, прозорци и 
други повърхности от масивно дърво, 
като ги предпазва от петна и вода.

Не променя цвета на дървото. 
Вашите дървени мебели запазват 
оригиналния си външен вид.

Придава водо- и маслоустойчивост. 
Водата и мръсотията се плъзгат по 
повърхността вместо да се просмукват 
и да повредят мебелите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Помещението, в което се използва, 
трябва да е проветливо.Повърхностите, 
които ще бъдат третирани трябва да са 
чисти, без прах, мръсотия, 
мазнини или вода. Продукта може да нe 
е ефикасен ако повърхностите не са 
достатъчно чисти.  Върху 1 м2 се напръсква 
около 160 – 220 пъти, докато повърхността 
леко се навлажни. Изчакайте 24 ч.,
за да изсъхне напълно. 

Технически характеристики на продукта
Количество - 150 ml
Повърхности - Масивно дърво
Издръжливост - До 6 месеца
Температурна устойчивост - 110°C
Разход - 40 - 60 mL/m 2
Плътност на покритието - 60 - 70 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Дишаща способност
Срок на годност - 2 години
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24 ч.

NASIOL HOMEWOOD



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА
СТЪКЛЕНИ И КЕРАМИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ
NASIOL HOMESHINE

Най-доброто решение за
предотвратяване на петна причинени 
от твърда вода

Homeshine защитава банята и кухненските
керамични и стъклени повърхности, 
като ги прави да издържат на износване 
и повреда от употреба, включително вар, 
мъх, гъбички и петна. Създава ефекта 
лесно почистване.

Как да нанасяме Homeshine?

По повърхността не трябва да има прах, 
восък, мръсотия, масло или вода.
Третирането трябва да се извършва на 
място, където няма пряка 
слънчева светлина.
Повърхността трябва да се напръска
около 25 пъти за един квадратен метър.
Повърхността трябва да се забърше 
незабавно със суха памучна кърпа.
Времето за изсъхване е 24 часа.
 
Tехнически характеристики на продукта
Количество - 50 ml
Повърхности - Стъклени и керамични повърхности
Издръжливост - 1 годинa
Консумация - 5-6 ml/m2  
Плътност на покритието - 85-100 nm
Температурна устойчивост - 275° C
Водоотблъскване - 111° @20 mL
Маслоотблъскване - 81° @20 mL
Ъгъл на плъзгане на водата - 24° @20 mL 
Температурна устойчивост - 275° C
Химическа устойчивост - 13>Ph>1
Почистване на петна от варовик - Намалява с 90%
Предотвратяване на петна
Лесно почистване
УВ Защита
Срок на годност - 2 години

NASIOL HOMESHINE



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ТЕКСТИЛ
NASIOL PERWEAR

Област на приложение

Сака, якета, ризи, вратовръзки, панталони, 
спортни дрехи, тениски, чанти, 
гладки материи.. Да не се използва върху 
повърхности различни от текстил, 
в противен случай – избършете със суха 
микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

Силна хидро- и олеофобност, 
предпазва от петна, 
лесно-почистващ-ефект.

Начин на употреба

Разход на продукта 50 – 60 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. 
Впръскайте от продукта около 200 пъти 
на 1м2, 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 - 150 ml
Повърхности - Текстил, велур, набук
Издръжливост - До 1 година, 15 пранета
Температурна устойчивост - 110°C
Химическа устойчивост -  11>pH>1
Разход - 50 - 60 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 - 24 ч

NASIOL PERWEAR



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ОБУВКИ
NASIOL PERSHOES

Област на приложение

Обувки, чанти и чадъри. 
Да не се използва върху повърхности 
различни от посочените, в противен с
лучай – избършете със суха 
микрофибърна кърпа.

Характеристики на продукта

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

Начин на употреба

Разход на продукта 50 – 60 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. Впръскайте 
от продукта около 50 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 - 50 ml
Повърхности - Текстил, велур, набук
Издръжливост - До 6 месеца
Температурна устойчивост - 110° C
Химическа устойчивост - 12>pH>1
Разход - 50 - 60 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 - 24 ч

NASIOL PERSHOES



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА ЛАПТОПИ, 
ТЕЛЕФОНИ, БИЖУТА
NASIOL PERSHINE

Област на приложение

Pershine предпазва Вашите часовници, 
мобилни телефони, електронни устройства, 
бижута, очила от УВ лъчите, вода и петна, 
придава лесно почистващ ефект.

Характеристики на продукта

Силна хидро- и олеофобност, предпазва от 
петна, лесно-почистващ-ефект.

Начин на употреба

Разход на продукта 5 – 7 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 
и да няма пряка слънчева светлина. 
Впръскайте от продукта около 50 - 70 пъти 
на 1м2. Повърхността трябва да се полира 
незабавно със суха микрофибърна кърпа. 
Изчакайте 24 ч., за да изсъхне напълно.

Технически характеристики на продукта

Количество - 50 ml
Повърхности - Пластмаса, метал, стъкло
Издръжливост - 1 година
Температурна устойчивост - 275° C
Химическа устойчивост - 12>pH>1
Разход - 5 - 7 mL/m 2
Плътност на покритието - 200 - 300 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Срок на годност
1 година, 1 месец след отваряне на флакона
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24 ч

NASIOL PERSHINE



ПРОДУКТ С НАНОЧАСТИЦИ ЗА 
ОЧИЛА И КАСКИ
NASIOL GOGLIDE
 
Област на приложение

GoGlide защитава Вашите очила и каски 
от вода, замърсявания и сняг и 
подобрява видимостта.

Характеристики на продукта

Силна хидро- и олеофобност, предпазва 
от петна, лесно-почистващ-ефект.

Начин на употреба

Разход на продукта 5 – 6 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 и 
да няма пряка слънчева светлина. 
Впръскайте от продукта около 
50 пъти на 1м2. Повърхността трябва 
да се полира незабавно със суха 
микрофибърна кърпа. Изчакайте 24 ч.,
за да изсъхне напълно.

Технически характеристики на продукта
Количество - 50 ml
Повърхности - Очила, каски
Издръжливост - 6 месеца
Температурна устойчивост - 275° C
Химическа устойчивост - 13>pH>1
Разход - 5 - 6 mL/m 2
Плътност на покритието - 85 - 100 µm
Водоотблъскване
Маслоотблъскване
Срок на годност - 2 години
Условия за съхранение - -3°C to +30°C
Време за изсъхване - 24 ч.

NASIOL GOGLIDE



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




