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Nanoauto - autochémia založená na dosiahnutých výsledkoch v oblasti nanotechnológií 
a našich dlhoročných skúsenostiach. Používaním našich produktov si uľahčite prácu, 
získate jedinečnú efektivitu a zároveň dbáte o životné prostredie.

Technológia

Výsledkom niekoľkoročného výskumu v našich laboratóriách 
je inovatívna technológia novej generácie využívaná pri výrobe, 
vďaka ktorej boli vyvinuté všetky produkty NANOAUTO. 
Naše produkty prinášajú novú kvalitu na trhu, ktorá poskytuje 
našim zákazníkom jedinečnú efektivitu a zároveň šetrí životné 
prostredie. Dôkladným výberom surovín na základe skúseností 
a vlastných receptúr vyvíjame silné a účinné prípravky, ktoré 
sú bezpečné pre užívateľov a ich automobily. Naše výrobky 
spĺňajú všetky štandardy a kritériá a nezaťažujú životné 
prostredie.

Nanoauto vo svete:

Produkty NANOAUTO mali premiéru v roku 2005 ako 
špecializovaná spotrebná a automobilová chémia. 
Systematické rozširovanie ponuky firmy viedlo k vzniku 
značky v roku 2008 v Európskej únii. V nasledujúcich rokoch 
sa stratégia firmy sústredila na aktívne prezentovanie po celom 
svete a nutnosť rozšíriť distribučné kanály do iných krajín mimo 
Európskej únie. V roku 2014 komplexne stratégia zameraná na 
oslovenie nových zákazníkov po celom svete. Systematicky a 
vo veľmi rýchlom tempe získavame uznania medzi zákazníkmi 
a distribútormi po celom svete

Ochranné povlaky a produktové zostavy

Existujúce riešenia sú pripravené chrániť vaše vozidlo pred 
znečistením, poškriabaním alebo koróziou. Vybrané výrobky 
výrazne zlepšujú bezpečnosť  cestnej premávky.

Čistenie a starostlivosť

Základnou hodnotou našich výrobkov je účinnosť a šetrnosť k 
ošetreným materiálom. Každý z našich prostriedkov je určený 
na použitie v akýchkoľvek podmienkach  pre potreby vášho 
automobilu.

Chémia pre autodielne

Špeciálna chémia určená pre autodielne a na odstránenie 
silných znečistení.

Viac informácií www.nanoauto.sk

Head office



NANOAUTO

NANOAUTO

CAR BODY NANOCOATING

Podpis:

Inovatívny prostriedok určený na ochranu karosérií áut ako 
aj iných lakovaných povrchov. Jeho účinnosť a životnosť je 
zaručená vďaka špeciálne vybratými  ochrannými molekulami, 
ktoré obklopujú častice laku, chránia ho tak dlhšiu dobu bez 
nepriaznivého vplyvu na samotný lak. Nanopovlak zjemňuje 
farby a eliminuje mikro póry, na ktorých sa nemá ako zachytiť 
špina, takže vozidlo zostáva dlhšie čisté. Ochrana je dlhodobo 
pôsobiaca! Až 12 mesiacov.

Spôsob použitia:

Dôkladne vyčistiť a na suchý povrch naniesť Nanoauto Car 
Body Nanocoating. Potom  čistou suchou handričkou rozotrieť 
a vyleštiť rovnomerne na nanesenom povrchu. Skontrolujte, 
či požadovaný účinok nastal po cca 1 hodine od uschnutia. 
Nanášajte pri teplote 5 - 30 ° C.  Nanášajte po jednotlivých 
častiach karosérie.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť! 

Popis:

Odolný nanopovrch  chráni disky vyrobené z hliníkových 
zliatin aj ocele na báze nanotechnológie, ktorá vďaka svojim 
vlastnostiam výrazne bráni zachytávaniu nečistôt a vďaka 
ďalšej povrchovej vrstve sa stávajú odolné voči nepriaznivým 
poveternostným podmienkam, soli alebo blatu. Chráni proti 
zachytávaniu  prachu z brzdových segmentov. Ochrana trvá až 
jeden rok.

Spôsob použitia:

Disk musí byť čistý a suchý pred nanesením prípravku. Na 
pripravenú plochu rovnomerne nastriekať prípravok Nanoauto 
Rims Nanocoating. Potom rozotrieť po povrchu suchou 
handričkou. Plný účinok bude zaručený po 2 hodinách od 
uschnutia impregnácie. Nanášajte pri teplote 5 - 30°C. 

Pozor! Po impregnácii nesmie prísť do styku s vodou najmenej 
2 hodiny.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Nanopovlak, ochrana autolaku - zostava

Aktívna nanoochrana autodiskov – zostava

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: Zostava

Balenie: Zostava

RIMS NANOCOATING



NANOAUTO

NANOAUTO

NANOWIPER

Popis:

Vysoko kvalitný hydrofóbny nanopovlak určený na 
impregnáciu autoskiel umožňuje jazdu v daždi pri vyššej 
rýchlosti bez použitia stieračov. Silná chemická väzba k 
povrchu skla s impregnáciou zaručuje dlhú životnosťou až 
na jeden rok alebo 20 000 km. Nanopovlak umožňuje oveľa 
ľahšie odstrániť hmyz a v zime vám umožní rýchle odstránenie 
námrazy a ľadu z autoskla.

Spôsob použitia:

Následne nastriekajte prípravok Nanocoating-Nanopovlak na 
čistiacu handričku a zvislými pohybmi zhora nadol naneste 
na sklo tak, aby nedošlo k uloženiu na viacerých vrstvách. Po 
cca 1-2 minútach vyleštite autosklo väčšou handrou. Sklo by 
nemalo byť v kontakte s vodou po dobu cca 2 hodín, aby sa 
nanopovlak pevnejšie zviazal so sklom. Nanášajte pri teplote 
5 - 30°C.

Pozor! Po impregnácii nesmie prísť do styku s vodou najmenej 2 
hodiny, aby sa nanopovlak pevnejšie zviazal so sklom.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Inovatívna a efektívna zostava pre obnovu a ochranu 
svetlometov z plastu. Renovátor obnovuje staré zažltnuté a 
jednotvárne svetlomety na úplne nový vzhľad. Protector zaistí, 
že svetlomety sa budú špiniť  menej až jeden rok od nanesenia  
nanopovrchu. Protector svetlometov zlepšuje kvalitu osvetlenia 
za nepriaznivého počasia a zvyšuje tak bezpečnosť jazdy!

Spôsob použitia:

Vyleštíme svetlomety produktom Renovator. Pred nanesením 
Protectora musí byť povrch  suchý a čistý. Na takto pripravený 
povrch rovnomerne nastriekať prípravok Protector. Potom 
ho rozotrieť po povrchu suchou handrou alebo bavlnenou 
rukavicou. Plný účinok bude zaručený po 2 hodinách od 
uschnutia impregnácie. Nanášajte pri teplote 5 - 30°C.

Pozor! Po impregnácii nesmie prísť do styku s vodou najmenej 
2 hodiny.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Tekuté stierače – hydrofóbny impregnát na autosklo

Renovácia a ochrana svetlometov

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: Zostava

Balenie: Zostava

LIGHTS RENOVATOR&PROTECTOR



NANOAUTO

NANOAUTO

SHAMPOO CARNAUBA

Popis:
 
Profesionálny auto šampón a vosk v jednom, určený pre ručné 
a vysokotlakové umývanie. Vďaka moderným detergentom 
šampón rýchlo a účinne odstraňuje všetky druhy nečistôt z 
karosérie automobilu. Karnaubský vosk zanecháva odolnú 
ochrannú vrstvu, ktorá chráni lak pred nečistotami. Autu 
výrazne dlhšie udržiava čistotu a farbu. Okrem toho vosk chráni 
očistený povrch pred koróziou.

Spôsob použitia:

Produkt je v koncentrovanej forme, riedi sa teplou vodou. Pred 
použitím zľahka pretrepte fľašu. 1. Opláchnuť auto vodou. Na 
mokrý lak naneste šampón po celom povrchu auta penovacou 
dýzou, vysokotlakovou umývačkou (wapkou) alebo špongiou. 
2. Umyte auto vhodnou špongiou alebo jemnou kefou na 
umývanie. V prípade silného znečistenia je možné nanášať 
šampón na znečistené miesta bez riedenia. 3. Po dokončení 
procesu čistenia dôkladne opláchnite povrch s veľkým 
množstvom vody. 4. Keď začne autolak schnúť, vyleštite 
suchou mäkkou handrou. Pozor – neumývať na priamom 
slnečnom svetle.
 

Popis:

Inovatívna aktívna pena určená na umývanie automobilov a 
na odstránenie mastných nečistôt. Pena obsahuje inovatívne 
prísady, ktoré reagujú s nečistotami a rozbíjajú ich štruktúru, 
vďaka čomu sa ľahko odstraňujú z čisteného povrchu.  Pri 
procese sa vytvára veľké množstvo peny, čo je ideálne pre 
bezdotykové umývanie. Dokonca aj na tmavých farbách 
nezacháva zvyšky a dodáva dokonalý lesk.  Na rozdiel od 
väčšiny konkurenčných produktov obsahuje minimálne 
množstvo agresívnych prísad. Neničí autolak!

Spôsob použitia:

Pena je ideálna na použitie penovacou dýzou, dávkovačom 
na wapke a ručné umývanie. Pretrepte fľašu s prípravkom, 
aby sa premiešal. Pripravte vhodné riedenie podľa použitia. 
Opláchnite automobil vodou.  Prípravok naneste rovnomerne 
po celom mokrom povrchu automobilu penovacou dýzou, 
vysokotlakovou umývačkou (wapkou) alebo špongiou. 
Počkajte asi 3 minúty, ale nenechajte penu zaschnúť na 
autolaku. Opláchnite silným prúdom vody (wapkou). Môže byť 
potrebné poutieranie auta špongiou. Po dokončení procesu 
čistenia dôkladne opláchnite povrch s veľkým množstvom 
vody.

Auto šampón s voskom

Aktívna pena 

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie:  1l - 5l - 20l

Balenie:  1l - 5l - 20l

ACTIVE FOAM PRO



NANOAUTO

NANOAUTO

NANOWAX CREME

Popis:

Prípravok vo forme krému obsahuje efektívny karnaubský 
vosk určený pre starostlivosť a ochranu autolaku. Krém 
vytvára ochranný povlak na povrchu karosérie, chráni ju pred 
nečistotami, koróziou, poveternostnými podmienkami a 
vyblednutím. Vďaka skoncentrovanej formule je veľmi efektívny 
a forma krému odstraňuje mikrotrhliny.

Spôsob použitia:

Pred použitím prípravku je dôležité dôkladne umyť (napríklad 
pomocou Nanoauto Activefoam) a vysušiť autolak. Následne 
naneste veľmi malé množstvo krému na celý povrch auta a 
dôkladne vyleštite. Dávajte pozor, aby nedošlo k zaschnutiu 
krému na povrchu. Neaplikovať na priamom slnečnom svetle.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť! 

Popis:

Špeciálny vysušovač určený pre použitie po umytí vozidla. 
Eliminuje vznikanie zatečených fľakov a škvŕn po tvrdej vode. 
Ľahko sa nanáša - stačí nastriekať auto a opláchnuť čistou 
vodou.

Spôsob použitia:

Pred použitím prípravku je dôležité dôkladne umyť automobil, 
napríklad pomocou Nanoauto Activefoam. Následne naneste 
veľmi malé množstvo prípravku na povrch celého vozidla a 
opláchnite vodou

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť! 

Krémový vosk na ochranu autolaku

Vysušovač autolaku po umytí

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 250ml - 5l - 20l

Balenie: 500ml - 5l - 20l

NANODRY



NANOAUTO

NANOAUTO

GLASS CLEANER

Popis:

Moderný spôsob na efektívne čistenie okien. Produkt účinne 
odstraňuje všetky druhy nečistôt z povrchu skla. Vďaka 
použitej nanotechnológii ideálne funguje na automobiloch. 
Bez námahy odstraňuje nečistoty a nezanecháva šmuhy. 
Navyše chráni proti opätovnému zašpineniu a s pridanými 
antistatickými aditívami znižuje riziko poškodenia prachom a 
inými nečistotami.

Spôsob použitia:

Na sklo naneste neveľké množstvo prípravku a následne 
vyutierajte suchou handrou alebo papierovou utierkou.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Inovatívny produkt vyvinutý na báze nanotechnológie štruktúry 
molekúl proti zahmlievaniu skiel. Nanočastice účinne blokujú 
tvorbu pary na ošetrenom povrchu. Stačí nastriekať prípravok 
na povrch, potom jemne vyutierať dosucha. Ochrana pôsobí až 
tri týždne!

Spôsob použitia:

Prípravok je určený na aplikovanie z vnútornej strany autoskla. 
Pred nanášaním dôkladne umyť okná, doporučujeme Nanoauto 
Glass. Následne nastiekajte prípravok na sklo, handričkou 
dôkladne rozotrite po celom povrchu a jemne vyleštite. 

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Prípravok na čistenie a údržbu okien

AntiHmla proti zahmlievaniu autoskla

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 500ml - 5l - 20l

Balenie: 100ml - 250ml - 5l

ANTIFOG



NANOAUTO

NANOAUTO

PLASTIC CLEANER

Popis:

Inovatívny prípravok určený na čistenie a údržbu vonkajších 
plastov automobilu. Tento produkt je možné použiť na 
plasty a gumu, napr. kryty spätných zrkadiel, ochranné lišty, 
podbehy kolies, tesnenia a dokonca aj pneumatiky. Prehlbuje 
farbu čistených povrchov. Zanecháva ochrannú vrstvu, ktorá 
predlžuje dobu medzi následným čistením a zabraňuje prachu 
a nečistotám priľnúť k povrchu.

Spôsob použitia:

Pred použitím vopred odstráňte veľké nečistoty. Následne 
použiť prípravok na povrch plastov a utierkou utrieť dosucha.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Prípravok na konzerváciu a leštenie pneumatík, tesnenia a 
ďalších gumených dielov. Jednoduchá aplikácia. Pneumatike 
dodáva efekt novosti, prostredníctvom ktorého auto vyzerá 
oveľa atraktívnejšie. Zanecháva ochrannú vrstvu, takže gumové 
diely a pneumatiky dlhšie udržia svoju pružnosť. Použitie 
prípravku počas zimy zabraňuje primrzaniu tesnenia dverí.

Spôsob použitia:

Na čisté pneumatiky alebo iné gumové diely aplikovať 
prípravok a potom utrieť suchou handričkou.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Čistenie a konzervácia vonkajších plastov automobilu

Čistenie a údržba pneumatík

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie:  500ml - 5l - 20l

Balenie: 500ml - 5l - 20l

TYRE CARE



NANOAUTO

NANOAUTO

RIMS CLEANER

Popis:

Vysoko účinné čistenie všetkých druhov hliníkových a 
oceľových diskov. Chemická štruktúra produktu reaguje s 
nečistotami a rozbíja ich väzbu. Vďaka tomu rýchlo odstráni 
odolné nečistoty. Nespôsobuje koróziu. Plne bezpečný pre 
disky a skrutky. Tento prípravok môže byť tiež použitý pre 
leštené a chrómované disky. Neobsahuje silné kyseliny.

Spôsob použitia:

Dôkladne aplikovať prípravok na znečistené plochy. Silne 
znečistené plochy je potrebné postriekať aj viackrát. Počkajte 
1 minútu. Opláchnite vodou. Podľa potreby je možné použiť 
kefu alebo špongiu. Na veľmi znečistených miestach proces 
opakujte až do požadovaného výsledku.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Inovatívny produkt, ktorý využíva nanočastice k ochrane 
materiálu používaného na strechy kabrioletov. Použitie nano-
technológie chráni každé jednotlivé vlákno, a tak  vytvára 
veľmi silný a odolný nanopovlak. Po aplikácii spôsobí tak, 
že kvapky dažďa dopadajúce na strechu kabrioletu rýchlo 
stekajú a nevsiakajú do tkaniny. Impregnovaná vrstva nijako 
nezmení farbu, pocit na dotyk alebo priedušnosť tkaniny. 
Náter je odolný voči kondenzovanej vode, kyslým dažďom 
alebo soľným roztokom či autoumyvárkam. Tento produkt 
je založený na báze kremičitanov a vody, neobsahuje žiadne 
škodlivé rozpúšťadlá pre človeka a je takisto aj plne bezpečný 
pre životné prostredie.

Spôsob použitia:

Pred nanesením musí byť strecha suchá a čistá. Na pripravenú 
plochu rovnomerne nastriekať prípravok. Následne ho rozotrieť 
po povrchu suchou handrou alebo bavlnenou rukavicou. Plný 
účinok bude zaručený po 2 hodinách od uschnutia impregnácie. 
Nanášajte pri teplote 5 - 30°C. Výdatnosť: 80-140 ml/m².

Čistenie plechových a ALU diskov

Ochrana striech kabrioletov

Viac informácií www.nanoauto.sk

 Balenie: 250ml - 500ml - 5l

Balenie: 250ml - 500ml - 5l

CABRIO PROTECT



NANOAUTO

NANOAUTO

CHROME CLEANER

Popis:

Vysoko účinný prípravok na čistenie všetkých typov 
chrómovaných elementov. Chemická štruktúra produktu 
reaguje s nečistotami a rozbíja ich väzbu. Vďaka tomu rýchlo 
odstráni odolné nečistoty. Plne bezpečný a nespôsobuje 
koróziu. Tento prípravok môže byť tiež použitý na čistenie 
všetkých hliníkových dielov.

Spôsob použitia:

Naneste prípravok na čistený diel. Počkajte 30 sekúnd, 
následne vytrite dosucha suchou handričkou alebo papierovým 
uterákom. Na veľmi znečistených miestach proces opakujte až 
do požadovaného výsledku.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Silný a bezpečný prípravok na čistenie motorov automobilov. 
Nanesený prípravok ľahko odstraňuje všetky druhy nečistôt  
blata, tuku a oleja aj na neprístupných miestach pod kapotou. 
Je plne bezpečný pre gumové diely a plasty. Nespôsobuje 
poškodenie kabeláže a inštalácií. Stačí nastriekať prípravok 
na znečistené miesta, chvílu počkať  a následne opláchnuť 
vysokotlakovou umývačkou (wapkou).

Spôsob použitia:

Nastriekajte dôkladne na povrch (výrobok je bezpečný pre 
plasty a gumy) počkajte 1 minútu. Počas tejto doby aktívne 
molekuly rozbíjajú nečistoty. Opláchnite čistený povrch silným 
prúdom vody. V prípade potreby utrite povrch suchou handrou.

Balenie:
500ml – prípravok hotový na použitie
5l – 20l – prípravok vo forme koncentrátu

Čistenie a údržba chrómovaných elementov

Čistič motorov

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 500ml - 5l

Balenie: 500ml - 5l - 20l

ENGINE CLEANER



NANOAUTO

NANOAUTO

BRAKE CLEANER

Popis:

Špecializovaný prípravok na čistenie brzdového systému. Čistí 
a odmasťuje brzdové kotúče, bubnové brzdy, brzdové strmene 
a kovové povrchy. Účinne odstraňuje nečistoty z brzdovej 
kvapaliny a ostatných olejov a mazív. Vysušuje povrch, čo je 
veľmi dôležité pri čistení brzdových kotúčov. Nanoauto Čistič 
bŕzd zanecháva povrch suchý, čistý a bez akýchkoľvek zvyškov 
nečistôt.

Spôsob použitia:

Nastriekajte dôkladne čistený povrch (výrobok je bezpečný pre 
pneumatiky). Počkajte 20 sekúnd - počas tejto doby aktívne 
molekuly rozbíjajú nečistoty. Vyutierajte dosucha suchou 
handrou alebo opláchnite prúdom vody. V prípade potreby 
vyutierajte dosucha.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Profesionálny prípravok na odstraňovanie hrdze a odstránenie 
nečistôt z rôznych automobilových súčiastok. Obsahuje 
inhibítory, ktoré zabraňujú opätovnej korózii. Dokonale 
rozpúšťa hrdzu, prach z brzdových doštičiek a taktiež asfalt a 
smolu. Úplne bezpečný pre autolak, sklo a chróm.

Spôsob použitia:

Nastriekajte dôkladne na povrch. Počkajte 1 minútu - počas 
tejto doby aktívne molekuly rozbíjajú nečistoty. Opláchnite 
čistený povrch silným prúdom vody tlakovou umývačkou 
(wapkou). V prípade potreby utrite povrch suchou handrou.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Čistič brzdového mechanizmu

Univerzálny odhrdzovač

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 500ml - 5l - 20l

Balenie: 500ml - 5l - 20l

ANTIRUST



NANOAUTO

NANOAUTO

COCKPIT MATT

Popis:

Profesionálny prípravok na čistenie a údržbu kokpitov 
zanechávajúci matný efekt. Obsahuje antimikrobiálne 
nanostriebro. Je antireflexný a pôsobí antistaticky. Odstraňuje 
všetky druhy nečistôt, povrch zanecháva čistý a voňavý. Taktiež 
chráni kokpit a plastove diely pred znečistením. Nezanecháva 
šmuhy. Vďaka obsahu nanočastíc striebra technológia 
zaručuje vysokú úroveň hygieny interiéu počas niekoľkých dní 
po použití.

Spôsob použitia:

Nastriekajte prípravok na čistený povrch kokpitu . Poutierajte a 
vyleštite povrch až do matného vzhľadu.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Profesionálny prípravok na čistenie a údržbu prístrojovej dosky, 
plastov a gumových častí so žiarivým a lesklým efektom. Je 
antireflexný a pôsobí antistaticky. Odstraňuje všetky druhy 
nečistôt, povrch zanecháva čistý a voňavý. Taktiež chráni kokpit 
a plastove diely pred znečistením. Vďaka obsahu nanočastíc 
striebra technológia zaručuje vysokú úroveň hygieny interiéu 
počas niekoľkých dní po použití.

Spôsob použitia:

Nastriekajte prípravok na čistený povrch kokpitu. Poutierajte a 
vyleštite povrch do požadovaného vzhľadu.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Údržba a čistenie kokpitu – matný

Údržba a čistenie kokpitu – lesklý

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie:  500ml - 5l - 20l

Balenie: 500ml - 5l - 20l

COCKPIT SHINY



NANOAUTO

NANOAUTO

LEATHER CLEANER

Popis:

Dokonalý prípravok pre odstránenie všetkých druhov špiny 
z kožených materiálov aj z umelej kože. Odstráni aj tie 
najodolnejšie škvrny bez poškodenia, nemení štruktúru a farbu 
materiálu. Nevysúša povrch. Tento produkt je potrebné použiť 
pred impregnáciou kožených povrchov prípravkom Nanoauto 
ochrana kože.

Spôsob použitia:

Dôkladne nastriekajte na čistený povrch. Silne znečistené 
miesta je možné striekať niekoľkokrát. Následne poutierajte 
čistou, mäkkou handričkou. Pre dosiahnutie požadovaného 
efektu môžete proces opakovať. 

Pozor! Odporúča sa vyskúšať prípravok na menej viditeľnom 
mieste, či po vyschnutí nezanechá na materiáli škvrny.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Špeciálne vyvinutá impregnácia na kožu a na povrchy z umelej 
kože. Vďaka nano-časticiam, ktoré vytvárajú neviditeľnú 
mriežku o veľkosti niekoľko nanometrov, dokonale chráni 
povrch a dodáva koži hydrofóbny účinok. Nanopovlak 
spôsobuje, že vysušená špina sa nezadržiava na povrchu, 
nevytvára škvrny a mokré nečistoty sa nevstrebávajú do kože. 
Impregnácia chráni kožu počas 12 mesiacov (v závislosti od 
intenzity používania).

Spôsob použitia:

Na dokonale vyčistený a suchý povrch aplikovať prípravok. 
Následne čistou a suchou handričkou rovnomerne rozotrite 
impregnant po povrchu. Skontrolujte,  požadovaný efekt po cca 
1 hodine po vyschnutí.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Čistenie koženého čalúnenia 

Hydrofóbna impregnácia koženého čalúnenia

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 500ml - 5l - 20l

Balenie: 250ml - 500ml - 5l

LEATHER PROTECT



NANOAUTO

NANOAUTO

TEXTIL CLEANER

Popis:

Dokonalý prípravok na odstránenie všetkých druhov špiny 
a škvŕn z čalúnenia a  textilných materiálov. Odstráni aj tie 
najodolnejšie škvrny bez poškodenia, nemení štruktúru a farbu 
materiálu. Tento produkt je potrebné použiť pred impregnáciou 
textilných povrchov prípravkom Nanoauto ochrana textilu.

Spôsob použitia:

Dôkladne nastriekajte na čistený povrch. Silne znečistené 
miesta je možné striekať niekoľkokrát. Počkajte 30 sek. 
Následne poutierajte čistou a vlhkou handričkou. Pre 
dosiahnutie požadovaného efektu môžete proces opakovať. 
Pozor! Odporúča sa vyskúšať prípravok na menej viditeľnom 
mieste, či po vyschnutí nezanechá na materiáli škvrny.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Popis:

Špeciálne vyvinutá impregnácia na textil a čalúnenia z 
umelých alebo prírodných materiálov. Vďaka nano-časticiam, 
ktoré vytvárajú neviditeľný povlak o veľkosti niekoľko 
nanometrov okolo každého jedného vlákna, dokonale chráni 
povrch pred škvrnami alebo absorbciou kvapaliny. Materiál 
získava hydrofóbne vlastnosti. Nanopovlak spôsobuje, že 
vysušená špina sa nezadržiava na povrchu, nevytvára škvrny 
a mokré nečistoty sa nevstrebávajú do vlákna. Impregnácia 
chráni materiály počas 12 mesiacov (v závislosti od intenzity 
používania).

Spôsob použitia:

Na dokonale vyčistený a suchý povrch aplikovať prípravok. 
Následne čistou a suchou handričkou rovnomerne rozotrite 
impregnant po povrchu. Chránte povrch pred kontaktom s 
vodou min. 2hodiny po impregnácii.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Čistenie textilného čalúnenia 

Impregnácia textilu a čalúnenia

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie:  500ml - 5l - 20l

Balenie: 250ml - 500ml - 5l

TEXTIL PROTECT



NANOAUTO
ANTIMOSQUITOS

Popis:

Prípravok na  účinné odstránenie hmyzu, živice zo stromov a 
iných nečistôt vytváraných na vozidle . Bezpečné poučitie na 
autolak, plasty a výrobky z gumy.

Spôsob použitia:

Dôkladne nastriekajte prípravok na čistený povrch. Počkajte 1 
minútu - počas tejto doby aktívne molekuly uvoľnia nečistoty. 
Špongiou očistite znečistené miesta. V prípade potreby 
opakovať.

Prípravok je pripravený na použitie, neriediť!

Prípravok na odstránenie hmyzu z karosérie a nárazníkov

Viac informácií www.nanoauto.sk

Balenie: 500ml - 5l - 20l

Zápisník:
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