
HOME.WINDOW - Ökonoomne abimees praktili-
sele koduomanikule. 
Toode kujutab endast vedelat polümeeri, mille 
koostis sisaldab nanokomponente. Polümeer 
täidab kõik mikrokriimustused ja –lõhed klaa-
sil, parandab klaasi optilisi omadusi ja lisab sära. 
Töödeldud klaasil on isepuhastuvad omadused: 
päikesevalguse mõjul laguneb pinnal orgaaniline 
mustus. Kaetud klaaspinnad saavutavad vett- ja 
mustusthülgavad omadused. Lisaks viivad pinna-
le langevad veepiisad  mustuseosakesed enesega 
kaasa (lootose efekt), puhastades sel viisil pinda. 
Kaitsekiht pinnal kergendab oluliselt selle edasist 

hooldust ja kaitstud klaaspind ei vaja enam nii tihedat pesemist. Kasutatakse 
akende, vitriinide, klaasist või plastikust kasvuhoonete töötlemiseks, samuti 
sobib aknaraamide, veeplekkide jms töötlemiseks. Toodet võib kasutada igal 
aastaajal. Võrreldes tavapäraste kodus kasutatavate puhastusvahenditega on 
tootel väike kulu ja kestev kaitsetoime (kuni 6 kuud), mis võimaldavad vähen-
dada puhastamisele kuluvate vahendite kokkuhoidu kuni 5 korda ning vähen-
dada kodu ja ümbritseva keskkonna saastamist kodukeemiaga vähemalt 40 
korda! Kaitsetoime nõrgenemisel piisab korduvtöötlusest. Vahend kergeks ko-
ristamiseks õigustab oma nime: aknad on kaitstud kiire määrdumise eest, mis 
võimaldab neid pesta harvemini, efektiivsemalt ja ilma keemiliste puhastusva-
henditeta.

HOME.PC – ökonoomne nanotehnoloogial põhi-
nev pindu kaitsev ja poleeriv vahend plastikule, 
värvitud ja lakitud mööblile, kodu-ja kontoriteh-
nikale ja arvutitele. 
Toode kujutab endast vedelat polümeeri, mille 
koostis sisaldab nanokomponente. Pealekand-
misel pinnale tekib nähtamatu kaitsekiht, mis 
kergendab pinna järgnevaid puhastuskordi. Vä-
heneb infektsioonide leviku tõenäosus töödel-
dud pinnal ning suureneb koduruumide üldine 
puhtus. Vahend poleerib kriimustused ja taastab 
koduste interjöörpindade esialgse sära ja sügava 
värvi. Kaetud pinnad saavutavad vett- ja mus-

tusthülgavad omadused ning on antistaatilised. Töödeldud pinnalt on mustus 
kergelt eemaldatav kuiva või veega niisutatud tavalise lapi abil. Toodet võib ka-
sutada mööbli, kodu- ja kontoritehnika, arvutite, televiisorite, koduste ja aias 
kasutatavate klaasist, puidust, plastikust ja metallist interjöörpindade töötlemi-
seks. Võrreldes tavapäraste kodus kasutatavate puhastusvahenditega on tootel 
väike kulu ja kestev kaitsetoime (alates 2 nädalast). Kaitsetoime nõrgenemisel 
piisab korduvtöötlusest. Vahend kergeks koristamiseks õigustab oma nime: 
kodu korrashoiuks kulub tunduvalt vähem jõudu, aega ja vahendeid. 

HOME.KITCHEN - efektiivne nanotehnoloogial 
põhinev pinnakaitsevahend pliitidele. 
Toode kujutab endast vedelat polümeeri, mille 
koostis sisaldab nanokomponente. Pealekandmi-
sel pinnale tekib nähtamatu kaitsekiht, mis ker-
gendab pinna järgnevaid puhastuskordi. Väheneb 
infektsioonide leviku tõenäosus töödeldud pinnal 
ning suureneb koduruumide üldine puhtus. Va-
hend poleerib kriimustused ja taastab koduste 
interjöörpindade esialgse sära ja sügava värvi. 
Kaetud pinnad saavutavad vett- ja mustusthülga-
vad omadused ning on antistaatilised. Töödeldud 
pinnalt on mustus kergelt eemaldatav kuiva või 

veega niisutatud tavalise lapi abil. Toodet võib kasutada mööbli, kodu- ja kon-
toritehnika, arvutite, televiisorite, koduste ja aias kasutatavate klaasist, puidust, 
plastikust ja metallist interjöörpindade töötlemiseks. Võrreldes tavapäraste 
kodus kasutatavate puhastusvahenditega on tootel väike kulu ja kestev kait-
setoime (alates 2 nädalast). Kaitsetoime nõrgenemisel piisab korduvtöötlusest. 
Vahend kergeks koristamiseks õigustab oma nime: kodu korrashoiuks kulub 
tunduvalt vähem jõudu, aega ja vahendeid. 

HOME.SANITARYWARE - optiliselt läbipaistev 
nanotehnoloogial põhinev pinnakaitsevahend 
sanitaartehniliste seadmete ning keraamika hool-
damiseks.
Toode koostis sisaldab nanokomponente, mis 
tekitavad pinnale optiliselt läbipaistva kihi, mis 
kaitseb sanitaartehnikat ja keraamilisi pindu 
määrdumise eest. Väheneb infektsioonide leviku 
tõenäosus töödeldud pinnal ning suureneb van-
nitoa ja tualeti üldine puhtus. Kaetud pinnad saa-
vutavad vett- ja mustusthülgavad omadused ning 
ennetavad soolade kogunemist ning soolaplekke. 
Toodet kasutatakse keraamiliste plaatide ja ke-

raamilistest, kroomitud terasest, värvilistest metallidest, plastikust ja klaasist 
sanitaartehnika töötlemiseks. Toodet võib kasutada ka dušikabiinide töötlemi-
seks. Võrreldes tavapäraste kodus kasutatavate puhastusvahenditega on tootel 
väike kulu ja kestev kaitsetoime (kuni 2 nädalat), mis võimaldavad vähendada 
puhastamisele kuluvate vahendite kokkuhoidu kuni 5 korda ning vähendada 
kodu ja ümbritseva keskkonna saastamist kodukeemiaga vähemalt 40 korda! 
Kaitsetoime nõrgenemisel piisab korduvtöötlusest. Vahend kergeks korista-
miseks õigustab oma nime: hooldus ja puhastamine muutuvad harvemaks, 
puhtust on võimalik säilitada ja hoida minimaalse ajakuluga, ilma keemiliste ja 
abrasiivsete puhastusvahendite abita. Põhiliselt piisab ainult töödeldud pinna 
ülepühkimisest lapiga. Toote koostis on inertne, ei sisalda lenduvaid osakesi.

kodu kodu
kergeks hooldamiseks vahendid
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KODU JA AUTO



CAR.GLASS -aastaringselt kasutatav veevaba na-
notehnoloogial põhinev pinnakaitsevahend auto 
klaasidele, tuledele ja peeglitele. oode kujutab 
endast vedelat nanoosakestega polümeeri, mis 
tekitab töödeldavale pinnale läbipaistva vett- ja 
mustusthülgava kaitsekihi. Töödeldudklaason ise-
puhastuv. 
Auto sõidukiirusel 60km/h ja rohkem, veerevad 
veepiisad klaasilt maha, võttes endaga kaasa sin-
na kogunenud mustuse (suureneb sõiduohutus). 
Päikesevalguse mõjul lagundab kaitsekiht klaasil 
olevat orgaanilist mustust. 
Toode ei sisalda vett, võib kasutada igal aastaajal. 

Ühest pudelist piisab 8 keskmise suurusega sõiduauto klaaside töötlemiseks. 
Toote säästlik kulu võimaldab vähendada kulutusi autokeemiale. 
Toote kaitseefekt on kuni 2 kuud, sõltuvalt auto kasutamistingimustest ja pinna 
ettevalmistamisest töötlemiseks. 

CAR.INTERIOR - nanotehnoloogial põhinev pin-
da kaitsev poleerimisvahend auto plastikust, me-
tallist ja kummist interjööriosadele.
Sobib kõikidele autodele, kasutamisel mugav. 
Töödeldud pinnalt on mustust kerge eemaldada, 
kasutamata selleks keemilisi puhastusvahendeid. 
Mitte kasutada tekstiilpindadel. Et töödelda va-
hendiga keskmise suurusega sõiduautot, kulub 
vaid 15 minutit, töödeldavale pinnale moodus-
tub vastupidav kaitsekiht, mis takistab pinnal 
infektsioonide levikut ning ultraviolettkiirguse 
toimet. 
Töödeldud pinnad muutuvad taas uueks ning 

säravaks, on antistaatilised. Tänu kaitsvale toimele on töödeldud pinnad ker-
ge vaevaga ilma keemiliste puhastusvahenditeta hooldatavad, kasutades vaid 
niisket lappi. Ühest pudelist piisab 8 keskmise suurusega sõiduauto interjöör-
pindade katmiseks. Toote säästlik kulu võimaldab vähendada kulutusi autokee-
miale. Toote kaitseefekt on kuni 4 kuud. 

CAR.EXTERIOR - aastaringselt kasutatav nano-
tehnoloogial põhinev optiliselt läbipaistev polee-
rimisvahend autodele. Kasutatakse värvitud välis-
pindadel, velgedel, rehvidel, tuledel ja muudel 
auto plastikust või metallist osadel. Toode kujutab 
endast vedelat polümeeri, mille koostis sisaldab 
nanokomponente. Polümeer täidab pinnal kõik 
ebatasasused, mikropraod ja –lõhed ning eemal-
dab need visuaalselt. Kergelt poleeritav pind taas-
tab esialgse sära ja sügava tooni. Toode moodus-
tab elastse läbipaistva kaitsva kihi, mis vähendab 
autokere määrdumist. Tänu kihi kaitsvale omadu-
sele on töödeldud pinda kerge mustusest puhas-

tada, kasutades selleks vaid niisutatud lappi või survepesurit, kasutamata seal-
juures keemilisi puhastusvahendeid. 
Toode ei sisalda vett, võib kasutada igal aastaajal. Ühest pudelist piisab, et töö-
delda keskmist sõiduautot kuni kolm korda. Säästlik kulu ja kauakestev efekt 
võimaldavad vähendada kulutusi autokeemiale. Toote kaitseefekt on kuni 2 
kuud, sõltuvalt auto kasutamistingimustest. 

TEKSTIILIKAITSEVAHENDI CLEVERCOAT välja-
töötamisel on kasutatud tugitoolide, vaipade 
ning autosalongi polstri kaitsmiseks mõeldud na-
notehnoloogiat. Ei sisalda kahjulikke keemilisi ai-
neid. 
Toode moodustab iga riidekiu ümber praktiliselt 
nähtamatu katte, mille tulemusena omandab riie 
vett, mustust ja õli hülgavad omadused. Samal 
ajal riie „hingab” ning ei muuda oma välimust ega 
faktuuri. Võib kasutada kõikide kangaste korral. 
Pealekandmine toimub pihustamisega. Kaitse-
toime avaldub juba 3-4 tunni möödumisel pärast 
töötlemist. 

Töödeldud riie talub hästi paljukordset pesemist, keemilist puhastust jms. Kait-
sevahendiga töödeldud riiet on määrivatest vedelikest kerge iseseisvalt pu-
hastada, näiteks tolmuimeja abil või siis seda raputades.  Tekstiilikaitsevahend 
CleverCOAT ei lase vedelikel materjali sisse tungida ning hoiab ära autosalongis 
riide all asuva metalli võimaliku korrosiooni. Samuti saab tekstiilikaitsevahendit 
CleverCOAT kasutada ühistranspordis ja olmes, näiteks laudlinade, jalanõude, 
riiete, vihmavarjude, telkide, akende päikesevarjude jne töötlemiseks.  Mater-
jalikulu 30-100 g/m². Säilivusaeg: 12 kuud valmistamise kuupäevast alates (pu-
delil). 

CAR.CLEANER UNIVERSAL - universaalne puhas-
tusvahend autodele eemaldab pehmelt mustuse 
ja moodustab pinnale läbipaistva hüdrofoobse 
katte, mis kaitseb auto pinda negatiivsete väliste 
mõjurite ja mustuse eest. 
See puhastusvahend võimaldab kerge vaevaga au-
tot puhtana hoida, kaitstes samal ajal pinda. Piisab 
vaid toote pealekandmisest ja poleerimisest. Putu-
kate jäljed, lindude väljaheited ja õietolm puudelt 
on kerge vaevaga eemaldatavad. 

Samuti eemaldab kinnipõlenud mustuse velgedel ja taastab nende esialgse 
sära. Kulu: 25-35 g/m², sõltuvalt pinna mustusastmest. Käesolevast pudelist 
piisab keskmise sõiduauto kuni kolmekordseks pesuks. Kasutada vastavalt ju-
hendile. Ärritab silmi, silma sattumise korral loputada rohke veega ja pöörduda 
arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Säilivusaeg: 3 aastat alates val-
mistamise kuupäevast (pudelil).

CAR.CLEANER - Aastaringselt kasutatav veevaba 
puhastusvahend autodele. Kasutamine ei nõua 
kindlaid ilmastikutingimusi, võib kasutada ka tal-
vel. Toote kasutamisel piisab kahest mikrokiudla-
pist, et Teie autol oleks ahvatlev välimus. Efektiiv-
ne puhastusvahend on kergelt pealekantav, 
ümbritseb ja sulgeb mustuse ja liivaosakesed 
pehmesse mikrokiudlappi, mis eemaldab ohutult 
ja mittekriipides  pinnal oleva mustuse. Vahend 
täidab väiksemad mikropraod ja kaitseb korro-
siooni eest ning eemaldab efektiivselt rasvase, 
õlise ning muu mustuse. Puhastamisel vahendiga 
Car.Cleaner on parimaks mikrokiudlapiks nano-

Formula.Cloth.Terry. Kulu: 15-35g/m2 (sõltub auto pinnal oleva mustuse hul-
gast. Ühest pudelist piisab kuni 3 keskmise suurusega sõiduauto puhastami-
seks). Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Ärritab silmi. 
Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas.  Säilivusaeg: 3 aastat alates valmistamise kuupäe-
vast (pudelil).
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