Izolační spreje

Objemové varianty

Izolační spreje obsahují nanočástice, které se po aplikaci zachytí na kovovém povrchu a vytvoří na něm neproniknutelnou izolační bariéru. Ta vytěsní vlhkost,
zabrání oxidaci a zaizoluje vodiče před nežádoucími vlivy. Nanočástice dokáží proniknout již existující
vrstvou oxidace, zachytí se přímo na povrchu kontaktu,
a tím usnadní její odstranění. Spreje jsou vhodné pro
ošetření nízko i vysokonapěťových kontaktů.

Antikorozní spreje
Antikorozní spreje využívají menší než mikroskopické
částice, které po aplikaci zaplní i ty nejmenší trhlinky,
póry a nerovnosti. Ošetřený povrch se tak dokonale
zarovná a vytvoří se na něm neproniknutelná bariéra, která vytěsní vlhkost a zabrání korozi. Tenká
vrstva nanočástic spolu se speciálním roztokem silně
sníží tření a působí jako dokonalé mazivo.

Princip působení nanotechnologie
Bez ošetření se vlhkost v mikrotrhlinách
usazuje a způsobuje korozi

75 ml

Pevná a pružná ochrana působí po
dobu až 1 roku

300 ml

Dále pro vás vyrábíme

Inovativní čističe pro
domácnosti a automobily

Řada impregnací
na textil

Sledujte nás

Nanoprotech.cz
NANOPROTECH proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100 % vytěsňuje vlhkost

150 ml

Nanoprotech_cz

Nanoprotechcz

Váš prodejce

Antikorozní
a izolační spreje

Electric

Auto Moto Electric

Gun

Izolace a ochrana
před zkratem

Prevence poruch
a záchrana autoelektroniky

Čistí od zplodin
a dlouhodobě konzervuje

Chcete ochránit všechna elektrická

Vlhkost a oxidace jsou pohroma pro

Potýkáte se s problémy při čištění

zařízení před oxidací, vlhkostí, zkra-

elektroniku každého auta, motorky

a konzervaci Vaší zbraně? Sprej Na-

tem a špatnou vodivostí? Sprej Na-

i čtyřkolky. Sprej Nanoprotech Auto

noprotech Gun díky moderní nano-

noprotech Electric dokáže výrazně

Moto Electric využívá nanočástice, díky

technologii dokonale odstraní usa-

prodloužit životnost elektrických

kterým dokáže zaizolovat vodiče,

zené zplodiny a zbytky olova a mědi,

systémů a šetřit tak vynaložené ná-

ochránit

před

zavzlíná do mechanismu zbraně

klady na údržbu a servis. Navíc doká-

oxidací a pročistit již zoxidovanou

a účinně ji promaže. Není agresivní

že vytěsnit vlhkost i z již zasažených

autoelektroniku. Současně chrání

k povrchům a chrání kovové sou-

přístrojů, znovu obnovit jejich funkci

i před agresivním slaným prostředím.

částky před korozí až 1 rok.

elektroinstalaci

a ochránit před další oxidací.

Home

Bicycle

Auto Moto Anticor

Maže a chrání před korozí
až 1 rok!

Maže a prodlužuje životnost
všech komponentů kola

Odstraňuje rez a uvolňuje
extrémně zatuhlé mechanismy

Vržou Vám panty u dveří, zatuhly

Patříte k těm, kteří chtějí svému kolu

Trápí Vaše vozidlo rez, solené silnice,

šrouby nebo zamrzají zámky? Sprej

dopřát to nejlepší? Použijte Nanopro-

skřípající panty nebo zatuhlé zám-

Nanoprotech Home je ideálním

tech Bicycle, kterým čeští reprezentanti

ky? Nanoprotech Auto Moto Anticor

řešením.

nejmodernější

v cyklistice udržují svá kola ve špičkové

je ideální přípravek, který ochrání

nanotechnologii, díky které zabra-

kondici. Sprej zbaví Vaše kolo koroze,

Vaše auto, motorku i čtyřkolku před

ňuje korozi a zamrzání, obnovuje

promaže mechaniku, ochrání před pů-

korozí i při extrémních výkyvech

a chrání gumová těsnění, a dlouho-

sobením vody i nečistot a prodlouží

teplot, ke kterým dochází především

době promazává mechanismy.

celkovou životnost kola.

v motorovém prostoru. Navíc proma-

Využívá

zává a uvolňuje extrémně zatuhlé
mechanismy. Vhodný i pro celoplošné ošetření podvozku.

