CleverCOAT

CLEVERCOAT AUTOKLAASILE toode mõeldud
kasutamiseks autoklaasidel, peeglitel ja tuledel.
Toode kujutab endast vedelat nanoosakestega
polümeeri, mis tekitab töödeldavale pinnale läbipaistva vett- ja mustusthülgava kaitsekihi. Töödeldudklaason isepuhastuv.
Auto sõidukiirusel 60km/h ja rohkem, veerevad
veepiisad klaasilt maha, võttes endaga kaasa sinna 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.

CleverCOAT

CLEVERCOAT AUTOKEREDELE on mõeldud kaitsma autode ja teiste transpordivahendite välispindu abrasiivsete osakeste, korrosiooni ja värvi luitumise eest.
Kasutatakse värvitud välispindadel, 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 eemaldab need visuaalselt.
Kergelt poleeritav pind taastab esialgse sära ja sügava tooni. Toode moodustab elastse läbipaistva
kaitsva kihi, mis vähendab autokere määrdumist.
Tänu kihi kaitsvale omadusele on töödeldud pinda kerge mustusest puhastada,
kasutades selleks vaid niisutatud lappi või survepesurit, kasutamata sealjuures
keemilisi puhastusvahendeid.
Toode ei sisalda vett, võib kasutada igal aastaajal. Ühest pudelist piisab, et töödelda keskmist sõiduautot kuni kolm korda. Säästlik kulu ja kauakestev efekt
võimaldavad vähendada kulutusi autokeemiale. Toote kaitseefekt on kuni 2
kuud, sõltuvalt auto kasutamistingimustest.
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Komplekt CleverCОАТ – alati suurepärane auto.

CLEVERCOAT AUTOSALONGILE on tõhus vahend auto salongide ja interjööride hoolduseks;
puhastab, kaitseb, poleerib ja taastab plastiku,
metalli ja kummi esialgse sära ja väljanägemise.
Sobib kõikidele autodele, kasutamisel mugav.
Töödeldud pinnalt on mustust kerge eemaldada,
kasutamata selleks keemilisi puhastusvahendeid.
Mitte kasutada tekstiilpindadel. Et töödelda vahendiga keskmise suurusega sõiduautot, kulub
vaid 15 minutit, töödeldavale pinnale moodustub 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 kerge vaevaga ilma keemiliste puhastusvahenditeta hooldatavad, kasutades vaid niisket lappi. Ühest pudelist piisab
8 keskmise suurusega sõiduauto interjöörpindade katmiseks. Toote säästlik
kulu võimaldab vähendada kulutusi autokeemiale. Toote kaitseefekt on kuni 4
kuud.

MIKROKIUST
KOMPLEKT.

LAPPIDE

CleverCOAT auto hoolduseks – kindel kaitse, odavalt ja praktiliselt

NANOFORMULA

Nanoformula vabriku toodetega töötamiseks
ette nähtud komplekt, mis koosneb mikrofiibrist
valmistatud karvasest ja siledast salvrätikust
Nanoformula.Cloths 30 x 30 cm komplektid on
spetsiaalselt loodud töötamiseks CleverCLEAN/
CleverCOAT ja ClevetCLEAN PRO/CleverCOAT
PRO tootesarja toodetega.
Salvrätikud on valmistatud 20% ulatuses polüamiidist ja 80% ulatuses polüestrist.
Mikrofiibrist karvane salvrätik on ette nähtud nanoFormula vabriku kaitsekatete pealekandmiseks ja pindade puhastamiseks. Ülipeened mikrokiud, millede
arv ületab sadu kordi teiste materjalide kiudude arvu, tungivad pinna mikroskoopilistesse konarustesse, kattes need kaitsekihiga või eemaldades ühtlaselt
vahendi ülejäägid.

CleverCOAT autoklaasidele – autoklaaside poleerimis- ja kaitsevahend. CleverCOAT autokerele
– vahend kere, ilukilpide ja teiste auto eksterjööridetailide poleerimiseks ja kaitseks. Uus, innovaatiline lahendus auto hoolduseks. Autosalongi
hooldusvahend CleverCOAT - nanotehnoloogia
baasil valmistatud innovaatiline autosalongi hooldusvahend.
Pakendatakse mugavatesse plastikkottidesse, mille seest leiate:
CleverCOAT autoklaasidele
CleverCOAT autokeredele
CleverCOAT autosalongidele
Komplekt kahest mikrofiibersalvrätikust 30 х 30 cm: narmastega ja sile.
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CleverCLEAN

CLEVERCLEAN AKENDELE toode on mõeldud
klaaside ja klaaspindade hooldamiseks, ent ei ole
siiski pesuvahend. Toode kujutab endast vedelat
polümeeri, mille koostis sisaldab nanokomponente. Polümeer täidab kõik mikrokriimustused ja –lõhed klaasil, 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 pinnale 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 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 koristamiseks õigustab oma nime: aknad on kaitstud kiire määrdumise
eest, mis võimaldab neid pesta harvemini, efektiivsemalt ja ilma keemiliste puhastusvahenditeta.

CLEVERCLEAN KÖÖGILE on välja töötatud köökide puhastamiseks, ent ei ole siiski pesuvahend.
Toode kujutab endast vedelat polümeeri, mille
koostis sisaldab nanokomponente. Kaetud pinnad saavutavad vett- ja mustusthülgavad omadused.
Toote koostises on põhjakõrbemisvastased osakesed, mis takistavad toidu kinnikõrbemist pliidil.
Vahendit võib edukalt kasutada ka köögimööbli,
külmikute, õhupuhastite ning klaasist, puidust,
plastikust keraamikast ja metallist tööpindade
kaitsmiseks. Vahendiga mitte töödelda toidunõusid. Töödeldud pinnalt on mustus kergelt eemaldatav kuiva või veega niisutatud tavalise lapi abil. Võrreldes tavapäraste kodus
kasutatavate puhastusvahenditega on tootel väike kulu ja kestev kaitsetoime
(alates 2 nädalast), 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. CleverCLEAN vahend õigustab oma nime: sellega töödeldud
pinnad on kerge vaevaga puhastatavad ilma kraabitsate ja keemiliste puhastusvahendite abita. Taastub pindade algupärane värske ilme ning infektsioonide ja
bakterite levik pinnal on raskendatud.

CleverCLEAN

CLEVERCLEAN MÖÖBLI JA KODUTEHNIKA
HOOLDAMISEKS. Toode kujutab endast vedelat
polümeeri, mille koostis sisaldab nanokomponente. Pealekandmisel pinnale tekib nähtamatu kaitsekiht, mis kergendab pinna järgnevaid puhastuskordi. Väheneb infektsioonide leviku tõenäosus
töödeldud pinnal ning suureneb koduruumide üldine puhtus. Vahend poleerib kriimustused ja taastab koduste interjöörpindade esialgse sära ja sügava värvi. Kaetud pinnad saavutavad vett- ja
mustusthülgavad omadused ning on antistaatilised. Töödeldud pinnalt on mustus kergelt eemaldatav kuiva või veega niisutatud tavalise lapi abil.
Toodet võib kasutada mööbli, kodu- ja kontoritehnika, arvutite, televiisorite,
koduste ja aias kasutatavate klaasist, puidust, plastikust ja metallist interjöörpindade töötlemiseks. Võrreldes tavapäraste kodus kasutatavate puhastusvahenditega on tootel väike kulu ja kestev kaitsetoime (alates 2 nädalast). Kaitsetoime nõrgenemisel piisab korduvtöötlusest. CleverCLEAN vahend kergeks
koristamiseks õigustab oma nime: kodu korrashoiuks kulub tunduvalt vähem
jõudu, aega ja vahendeid.

nanoFormula kergeks hooldamiseks vahendid
KODUHOOLDUSVAHEND CLEVERCLEAN – universaalne komplekt kodu komplekshoolduseks.
Nanotehnoloogia baasil valmistatud kergeks koristamiseks ette nähtud kodune vahend CleverCLEAN kergendab koristamist, säästab raha ja aega
ning vähendab kodu saastamist kemikaalidega

Pakendatakse mugavatesse plastikkottidesse, mille seest leiate:
CleverCLEAN kodusele interjöörile
CleverCLEAN köögile
CleverCLEAN vannituppa ja WC-sse
Komplekt kahest mikrofiibersalvrätikust 30 х 30 cm: narmastega ja sile.

Kulu on ökonoomne (3-5g/m2).
Säilivusaeg: 3 aastat alates valmistamise kuupäevast (pudelil).
CLEVERCLEAN VANNITUPPA/WC-SSE toode on
mõeldud vannitoa ja tualettruumi hooldamiseks,
ent ei ole siiski pesuvahend. 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 vannitoa ja tualeti üldine puhtus. Kaetud pinnad saavutavad vett- ja
mustusthülgavad omadused ning ennetavad
soolade kogunemist ning soolaplekke. Toodet
kasutatakse keraamiliste plaatide ja keraamilistest, kroomitud terasest, värvilistest metallidest,
plastikust ja klaasist sanitaartehnika töötlemiseks. Toodet võib kasutada ka
dušikabiinide töötlemiseks. 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 koristamiseks 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.

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 puhastuslapiga.
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.

Nanoformula OÜ
Narva mnt.4, Voka, 41701, Estonia
Tel.: +372 39 71305
Fax: +372 39 71303
info@nanoFormula.eu
http://ee.nanoformula.eu

