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Nanoauto to chemia motoryzacyjna bazująca na osiągnięciach z dziedziny nanotechnologi oraz wieloletnim 
doświadczeniu. Używając naszych produktów ułatwiasz sobie pracę, zyskujesz unikalną skuteczność oraz dbasz o 
środkowisko!

Nasza technologia

Wynikiem wieloletnich badań naszych laboratoriów, jest 
zaawansowana technologia nowej generacji wykorzystywana przy 
produkcji, dzięki której powstały wszystkie produkty Nanoauto. 
Nasze wyroby wprowadzają  zupełnie nową jakość na rynku, 
gwarantując naszym Klientom skuteczne rozwiązania bezpieczne 
dla środowiska. Poprzez przekształcenie odpowiednich surowców, 
na podstawie doświadczenia i własnych receptur, sytuacja pozwala 
na uzyskanie wyjątkowo skutecznych i silnych środków przy 
jednoczesnym bezpieczeństwie dla Twojego auta i użytkownika. 
Produkty wyprodukowane przez nas są zgodne ze wszystkimi 
standardami i kryteriami produktowymi i pozytywnie wpływają na 
środowisko naturalne.

Nanoauto na świecie:

Marka premierę mała w roku 2005 jako specjalistyczna 
i konsumencka chemia motoryzacyjna. Systematyczne 
rozbudowywana oferta handlowa doprowadziła do pojawienia się 
marki w roku 2008 na rynku Unii Europejskiej. W latach kolejnych 
aktywnie działając na terenie całego świata rozbudowano kanały 
dystrybucji na inne kraje spoza Unii Europejskiej. W roku 2014 
kompleksowo zmodyfikowano kreacje marki zyskując kolejnych 
klientów na całym Świecie. Systematycznie i w bardzo dynamicznym 
tempie zyskujemy uznanie  wśród klientów i dystrybutorów na 
całym świecie.

Zestawy i powłoki ochronne

Zastosowane rozwiązania pozwolą ochronić Twoje auto przed 
zabrudzeniem, zarysowaniami czy korozją. Wybrane produkty 
znacznie poprawiają bezpieczeństwo na drodze. 

Środki czyszczące i pielęgnujące

Podstawową wartością naszych produktów jest skuteczność i 
bezpieczeństwo dla materiału. Każdy z naszych środków jest 
dostosowanych do wykorzystania w każdych warunkach i 
bezinwazyjny dla Twojego auta.

Chemia warsztatowa

Dzięki odpowiedno opracowanym produktom oraz nowoczesnej 
technologii nasze produkty dedykowanę są również do pomocy przy 
ciężkich pracach warsztatowych, ułatwiąjąc pracę i wspomagając 
proces renowacji, czyszczenia i konserwacji.

Head office

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajedziesz na: www.nanoauto.ch



CAR BODY NANOCOATING

RIMS NANOCOATING 

SHAMPOO WAX

Opis:

Innowacyjny środek do ochrony karoserii samochodów i 
powłok lakierniczych. Swoją skuteczność oraz trwałość 
zawdzięcza specjalnie dobranym cząsteczkom ochronnym, 
które otaczają cząsteczki lakieru chroniąc go na długi 
okres nie wpływając negatywnie na sam lakier. Nano-
powłoka uszlachetnia lakier oraz niweluje micro pory dzięki 
temu auto pozostaje czyste na dłużej. Ochrona o długotrwałym 
działaniu! Nawet rok czasu.

Sposób użycia:

Dokładnie wyczyszczoną i suchą powierzchnię spryskaj preparat 
Nanoauto Car Body Nanocoating. Następnie czystą i suchą 
ściereczką rozetrzyj, wypoleruj impregnat równomiernie na 
powierzchni. Sprawdź pożądany efekt po ok. 1 godz od wyschnięcia. 
Stosować w temperaturze 5 - 30°C. Prace wykonuj fragmentami.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Trwała nanopowłoka do ochronny felg ze stopów aluminium oraz 
stali na bazie nanotechnologii, która dzięki swoim właściwościom 
uszlachetniającym znacznie utrudnia przywieranie brudu i 
zanieczyszczeń oraz sprawia, że pokryta felga staje się odporna na 
działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, soli czy błota. 
Chroni przed przywieraniem pyłu z klocków hamulcowych. Ochrona 

działą nawet do roku czasu.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem preparatu felga musi być sucha i czysta. Na tak 
przygotowaną powierzchnię, równomienie spryskujemy preparat 
Nanoauto Rims Nanocoating. Następnie rozcieramy na powierzchni 
suchą szmatką. Pełny efekt otrzymamy po 2 godziniach od nałożenia 
impregnatu.  Stosować w temperaturze 5 - 30°C

Uwaga. Po impregnacji felga nie może mieć kontaktu z wodą przez 
minimum 2h.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Nanopowłoka ochronna na lakier - zestaw

Aktywna nanoochrona felg - zestaw

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  Zestaw produktowy

Opakowania:  Zestaw produktowy



NANOWIPER

LIGHTS RENOVATOR&PROTECTOR

SHAMPOO WAX

Opis:

Wysokiej jakości nanopowłoka hydrofobowa do impregnacji 
szyb samochodowych pozwala na jazdę w deszczu bez użycia 
wycieraczek. Silne  wiązanie   chemiczne impregnatu do powierzchni 
szkła gwarantuje długotrwały efekt nawet do 1 roku lub 20 000 tyś. 
kilometrów. Nanopowłoka znacznie ułatwia usuwanie owadów a 
zimą pozwala na szybkie usuwanie szronu i lodu

Sposób użycia:

Produkt do stosowania od zewnętrznej strony szyb. Przed użyciem 
należy dokładnie umyć szyby, najlepiej Nanoauto Glass. Następnie 
spryskać szybę preparatem i ściereczką rozprowadzić na całej 
powierzchni, delikatnie polerując. ok. 1-2 minuty. Stosować w 
temperaturze 5 - 30°C

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Innowacyjny i skuteczny zestaw do renowacji i impregnacji 
reflektorów z tworzyw sztucznych. Renovator przywraca starym 
pożółkłym i matowym reflektorom nowy wygląd. Protector 
sprawia, że zabezpieczone reflektory brudzą się w mniejszym 
stopniu przez okres nawet roku od nałożenia nanopowłoki. 
Protector do reflektorów poprawia jakość światła w trudnych 

warunkach pogodowych poprawiając nasze bezpieczeństwo!

Sposób użycia:

Oczyść reflektory produktem Renovator. Przed nałożeniem 
preparatu Protector materiał musi być suchy i czysty. Na tak 
przygotowaną powierzchnię, równomienie spryskujemy preparat 
Protector. Następnie rozcieramy na powierzchni suchą szmatką 
lub foliową rękawicą. Pełny efekt otrzymamy po 2 godziniach od 
nałożenia impregnatu. Stosować w temperaturze 5 - 30°C.

Uwaga! Po impregnacji powierzchnia nie może mieć kontaktu z wodą 
przez minimum 2h.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Hydrofobowy impregnat do szyb - nanowycieraczka

Renowacja i ochrona lamp samochodowych

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  Zestaw produktowy

Opakowania:  Zestaw produktowy



SHAMPOO CARNAUBA

ACTIVE FOAM PRO

SHAMPOO WAX

Opis:

Profesjonalny szampon samochodowy i wosk w jednym. 
Przeznaczony do mycia ręcznego oraz ciśnieniowego. Dzięki 
nowoczesnym detergentom szampon szybko i skutecznie usuwa 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Wosk carnauba pozostawia 
wyjątkowo trwałą warstwę ochronną, która zabezpiecza lakier przed 
zabrudzeniami. Auto znacznie dłużej utrzymuje czystość i kolor. 
Ponadto wosk zabezpiecza mytą powierzchnię przed powstawaniem 
korozji. 

Sposób użycia:

Produkt w formie koncentratu, należy rozcieńczyć z ciepłą wodą. 
Przed rozpoczęciem pracy wstrząśnij butelką. 1.Spłucz auto wodą. Na 
mokry lakier nanieś szampon na cały samochód za pomocą myjki 
ciśnieniowej, pianownicy lub gąbki. 2. Myć auto miekką gąbką lub 
szczotką. W przypadku ciężkich zabrudzeń punktowo stosować 
szampon bez rozcieńczania. 3. Po zakończonym procesie mycia 
dokładnie spłukać powierzchnię dużą ilością wody. 4. Jak lakier 
zacznie przesychać wypoleruj czystą miękką ścierką. Uwaga nie myć 
w mocnym słońcu. 

Rocieńczenia:  Pianownica 1:5 - lanca 1:2 - Mycie ręczne 1:20

Opis:

Zaawansowana aktywna piana do mycia samochodów oraz 
do usuwania tłustych zanieczyszczeń. Zawarte w pianie 
innowacyjne składniki reagują z zabrudzeniami rozbijając ich 
strukturę dzięki czemu z łatwością schodzą z czyszczonej 
powierzchni. Wytwarza dużą ilość piany idealnej do 
mycia bezdotykowego. Nawet na ciemnych kolorach nie 
pozostawia osadów nadając idealny połysk. W odróżnieniu do 
większości produktów konkurencyjnych zawiera minimalną ilość 

agresywnych dla pojazdów składników.

Sposób użycia:

Produkt w formie koncentratu, przed użyciem należy rozcieńczyć 
z wodą. Piana idealnie nadaje się do pianownic,  dozownika
lancy i mycia ręcznego. Wstrząśnij butelką. Przygotuj odpowiednie 
rozcieńczenie. Spłucz auto wodą. Na wilgotny lakier nanieś 
równomiernie na cały samochód za pomocą pianownicy, myjki 
ciśnieniowej lub gąbki. Poczekaj około 3 min. ale nie pozwól 
zaschnąć pianie na lakierze. Spłucz wodą pod ciśnieniem. Może być 
potrzebne przetarcie samochodu gąbką. W przypadku ekstremalnie 
ciężkich zabrudzeń stosować w rozcieńczeniu 1:10. Po zakończonym 
procesie mycia dokładnie spłukać powierzchnię dużą ilością wody. 

Rocieńczenia: Pianownica 1:10 - lanca 1:5 - Mycie ręczne 1:40

NANOAUTO

NANOAUTO

Szampon samochodowy z woskiem

Aktywna piana

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  1l - 5l -  20l

Opakowania:  1l - 5l - 20l



NANOWAX CREME

NANODRY

SHAMPOO WAX

Opis:

Preparat w formie kremu zawierający trwały i skuteczny wosk 
carnauba przeznaczony do pielęgnacji i ochrony lakierów 
samochodowych. Tworzy powłokę ochronną na powierzchni 
karoserii zabezpieczając ją przed brudziem, korozją, czynnikami 
atmosferycznymi i wyblaknięciem. Dzięki skoncentrowanej formule 
produkt jest bardzo wydajny a forma kremu niweluje mikrorysy.

Sposób użycia:

Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć i wysuszyć 
samochód, np. przy pomocy Nanoauto Activefoam. Następnie 
nanieść bardzo małą ilość kremu na powierzchnię całego auta i 
dokładnie wypolerować. Należy uważać, żeby nie doprowadzić do 
zaschnięcia kremu na powierzchni.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Specjalistyczny preparat, osuszacz, do stosowania po umyciu 
samochodu. Eliminuje powstawanie zacieków i plam po
twardej wodzie. Łatwy do nanoszenia - wystarczy spryskać auto i 

spłukać czystą wodą.

Sposób użycia:

Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć samochód, np. przy 
pomocy Nanoauto Activefoam. Następnie nanieść niewielką ilość 
preparatu na powierzchnię całego auta i spłukać wodą.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Kremowy wosk samochodowy

Osuszacz samochodowy

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  250ml - 5l - 20l

Opakowania:  500ml - 5l -  20l



GLASS CLEANER

 ANTIFOG

SHAMPOO WAX

Opis:

Nowoczesny sposób na efektywne czyszczenie szyb. 
Produkt skutecznie usuwa każdego rodzaju zabrudzenia z 
powierzchni szklanych. Dzięki zastosowaniu nano-
technologii idealnie sprawuje się w samochodach. Bez zbędnego 
wysiłku usuwa brud i nie pozostawia smug. Dodatkowo 
zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem, a dzięki dodatkom
antystatycznym zmniejsza ryzyko przywieraniu kurzu i innych 
zabrudzeń.

Sposób użycia:

Niewielką ilość płynu nanieść na szybę. Następnie suchą ścierką lub 
ręcznikiem papierowym przetrzeć do sucha. 

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Zaawansowany technologicznie preparat oparty na nano-
technologicznej strukturze cząsteczek, zapobiegający parowaniu 
szyb samochodowych. Nanocząsteczki skutecznie blokują 
powstawanie pary wodnej na zabezpieczonych powierzchniach. 
Wystarczy nałożyć preparat na powierzchnię, a następnie delikatnie 
wypolerować do sucha. Dzięki temu zapomnisz o uciążliwym 

parowaniu, aż do trzech tygodni!

Sposób użycia:

Produkt do stosowania od wewnętrznej strony szyb. Przed 
użyciem należy dokładnie umyć szyby, najlepiej Nano-
auto Glass. Następnie spryskać szybę preparatem i ściereczką 
rozprowadzić na całej powierzchni, delikatnie polerując.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji szyb

Antypara do szyb samochodowych

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  100ml - 250ml -  5l



 PLASTIC CLEANER

TYRE

SHAMPOO WAX

Opis:

Innowacyjny wodny produkt do pielęgnacji, czyszczenia i 
konserwacji plastików na zewnątrz samochodu. Produkt można 
stosować na elementy plastikowe oraz gumowe np. obudowy 
lusterek, listwy ochronne, nadkola, uszczelki a nawet opony. Pogłębia 
kolor czyszczonych powierzchni. Pozostawia powłokę ochronną 
dzięki temu okres pomiędzy czyszczeniami zostaje znacznie 
wydłużony, a kurz i inne zabrudzenia nie przywierają do powierzchni.

Sposób użycia:

Przed użyciem należy wstępnie usunąć duże zabrudzenia. Następnie 
nanieść preparat na powierzchnię plastików i przy pomocy ściereczki 
wytrzeć do sucha.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon samochodowych, 
uszczelek oraz innych elementów gumowych,. Łatwy w 
aplikacji. Nadaje oponom samochodowym efekt nowości, 
dzięki czemu auto wygląda dużo atrakcyjniej. Pozostawia 
warstwę pielęgnująca, dzięki czemu elementy gumowe i opony 
dłużej zachowują swoją elastyczność. Stosując w okresie 

zimowym preparat zapobiega przymarzaniu drzwi do uszczelek.

Sposób użycia:

Na czyste opony, lub inne elementy gumowe, nanieść preparat a 
następnie przetrzeć suchą ściereczką.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie plastików i zderzaków

Czyszczenie i pielęgnacja opon 

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  500ml - 5l - 20l



RIMS CLEANER

CABRIO PROTECT

SHAMPOO WAX

Opis:

Bardzo skuteczny preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów felg 
aluminiowych i stalowych. Chemiczna struktura produktu reaguje 
z zanieczyszczeniami rozbijając ich wiązania. Dzięki temu szybko 
usuwa uporczywe zabrudzenia. Nie powoduje korozji. W pełni 
bezpieczny dla felg i śrub mocujących. Preparat można stosować 
również na felgi polerowane i chromowane. Nie zawiera silnych 
kwasów.

Sposób użycia:

Na początku należy dokładnie nanieść preparat na zabrudzone 
powierzchnie. Miejsca mocno zabrudzone należy spryskać 
kilkukrotnie. Odczekać 1 min. Spłukać wodą. Może wystąpić 
potrzeba użycia szczotki lub gąbki. W miejscach silnie zabrudzonych 
czynności należy powtórzyć aż do uzyskania pożadanego efektu.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Innowacyjny preparat wykorzystujący nanocząsteczki  do 
zabezpieczenia materiałowych dachów samochodów typu 
kabrio. Zastosowanie nanotechnolgii zapewnia zabezpieczenie 
każdego pojedynczego włókna zabezpieczonej powierzchni dzięki 
temu preparat tworzy bardzo mocną i trwałą nanopowłokę. Po 
zastosowaniu preparatu uzyskujemy efekt perlenia deszczu na 
powierzchni dachu, a w czasie jazdy woda „ucieka” pozostawiając 
suchy materiał.. Zaimpregnowane pokrycie nie zmienia koloru, 
wrażenia dotyku, ani stopnia oddychania tkaniny. Powłoka jest 
odporna na działanie wody kondensacyjnej, kwaśnych deszczów 
i roztworów soli oraz pranie chemiczne. Produkt oparty jest na 
bazie krzemianów i wody, nie zawiera szkodliwych dla człowieka 

rozpuszczalników i jest bezpieczny dla środowiska naturalnego

Sposób użycia:

Przed nałożeniem preparatu dach musi być suchy i czysty. Na tak 
przygotowaną powierzchnię równomienie nanosimy preparat. 
Następnie rozcieramy na powierzchni suchą szmatką lub foliową 
rękawicą. Pełny efekt otrzymamy po 2 godziniach od nałożenia 
impregnatu. 

Stosować w temperaturze: 15 - 30°C. Wydajność: 80-140ml/ m²

Uwaga. Po impregnacji dach nie może mieć kontaktu z wodą przez 
minimum 4h.

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie felg i alufelg samochodowych

Ochrona dachów cabrio

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  250ml - 500ml -  5l

Opakowania:  250ml - 500ml - 5l



CHROME CLEANER

ENGINE CLEANER

SHAMPOO WAX

Opis:

Bardzo skuteczny preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów 
elementów chromowych. Chemiczna struktura produktu reaguje 
z zanieczyszczeniami rozbijając ich wiązania. Dzięki temu szybko 
usuwa uporczywe zabrudzenia. W pełni bezpieczny, niekorozyjny. 
Preparat można stosować również na wszystkie elementy aluminiowe.

Sposób użycia:

Nanieść preparat na element. Odczekać 30 sekund, następnie suchą 
ścierką lub ręcznikiem papierowym przetrzeć do sucha. W miejscach 
mocno zabrudzonych należy powtórzyć czynność aż do uzyskania 
czystości.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Silny i bezpieczny preparat do czyszczenia silników samochodowych. 
Zastosowana formuła z łatwością usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia z błota, smaru i oleju z nawet najtrudniej dostępnych 
miejsc pod maską. Całkowicie bezpieczny dla elementów 
gumowych i plastikowych. Nie powoduje uszkodzeń przewodów i 
instalacji. Wystarczy nanieść preparat na brudne miejsca i odczekać 

a następnie spłukać myjką ciśnieniową

Sposób użycia:

Spryskaj dokładnie mytą powierzchnię (produkt jest bezpieczny dla 
plastików i gumy) Odczekaj 1 min - w tym czasie aktywne cząsteczki 
rozbijają brud. Spłucz czyszczoną powierzchnię silnym strumieniem 
wody myjki ciśnieniowej. W razie potrzeby przetrzyj szmatką do sucha

500ml - Produkt gotowy do użycia!
5l - 20l - Produkt w formie koncentratu

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie i pielęgnacja elementów chromowanych

Czyszczenie silników

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l

Opakowania: 500ml - 5l - 20l



BRAKE CLEANER

ANTIRUST

SHAMPOO WAX

Opis:

Niezawodny preparat do czyszczenia układów hamulcowych i 
tarcz. Skutecznie usuwa zabrudzenia z płynu hamulcowego a także 
inne olejowe i smary. Po wyczyszczeniu zostawia odłuszczoną 
powierzchnię, co jest bardzo ważne w przypadku czyszczenia tarcz 
hamulcowych. Nanoauto Brake Cleaner pozostawia powierzchnię 
suchą, czystą i bez żadnych osadów.

Sposób użycia:

Spryskaj dokładnie mytą powierzchnię (produkt jest bezpieczny dla 
opon) Odczekaj 20 sekund min - w tym czasie aktywne cząsteczki 
rozbijają brud. Wytrzyj do sucha suchą szmatką lub spłucz bieżącą 
wodą. W razie potrzeby przetrzyj szmatką do sucha.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Profesjonalny preparat do odrdzewiania i usuwania zabrudzeń z 
różnych elementów samochodowych. Zawiera inhibitory korozji 
utrudniając pojawienie się ponownie rdzy. Doskonale rozpuszcza 
lekką rdzę, zapieczony pył z klocków hamulcowych takaż asfalt i 

smołę. Całkowicie bezpieczny dla lakieru, szkła i chromu.

Sposób użycia:

Spryskaj dokładnie mytą powierzchnię. Odczekaj 1 min - w tym czasie 
aktywne cząsteczki rozbijają brud. Spłucz czyszczoną powierzchnię 
silnym strumieniem wody myjki ciśnieniowej. W razie potrzeby 
przetrzyj szmatką do sucha.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie układów hamulcowych

Odrdzewiacz uniwersalny

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  500ml - 5l - 20l



COCKPIT MATT

COCKPIT SHINY

SHAMPOO WAX

Opis:

Specjalistyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji kokpitów 
pozostawiający matowy efekt. Zawiera antybakteryjne nano-
srebro. Antyrefleksyjny i antystatyczny. Usuwa wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia zostawiając powierzchnię czystą i 
pachnącą. Dodatkowo chroni kokpit i elementy plastikowe przed 
zabrudzeniami. Nie pozostawia smug i zacieków. Nanoauto 
Cokpit Matt zapewnia higienę wnętrza przez kilka dni po użyciu.

Sposób użycia:

Spryskaj preparatem czyszczoną powierzchnię kokpitu. Przetrzyj i 
wypoleruj powierzchnię aż do uzyskania matowego efektu

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Specjalistyczny delikatnie nabłyszczający preparat do czyszczenia 
i pielęgnacji kokpitów, elementów plastikowych, czy gum. 
Antyrefleksyjny i antystatyczny. Usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia zostawiając powierzchnię czystą i pachnącą. Dodatkowo 
chroni kokpit i elementy plastikowe przed zabrudzeniami. Nie 
pozostawia smug i zacieków. Dzięki technologii nanosrebra 

gwarantuje wysoki poziom higieny

Sposób użycia:

Spryskaj preparatem czyszczoną powierzchnię kokpitu. Przetrzyj i 
wypoleruj powierzchnię.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Pielęgnacja i czyszczenie kokpitów - matowy

Pielęgnacja i czyszczenie kokpitów - połysk

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  500ml - 5l - 20l



LEATHER CLEANER

LEATHER PROTECT

SHAMPOO WAX

Opis:

Doskonały preparat do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń 
na elementach skórzanych i skóropodobnych. Usuwa nawet 
najsilniejsze zabrudzenia, nie niszcząc i nie zmieniając struktury 
i koloru materiału. Nie wysusza powierzchni. Produkt wymagany 
przed zaimpregnowaniem powierzchni przy pomocy Nanoauto 
leather Protect.

Sposób użycia:

Dokładnie spryskaj czyszczoną powierzchnię. Miejsce mocno 
zabrudzone można spryskać kilkukrotnie. Następnie wytrzyj czystą 
i miękka szmatką aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Przed 
użyciem sprawdź w niewidocznym miejscu możliwość pozostawiania 
plam.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Specjalnie opracowany impregnat do powierzchni skórzanych 
i skóropodobnych. Dzięki nano cząsteczkom, które wytwarzają 
niewidoczną powłokę grubości kilku nanometrów, doskonale 
zabezpiecza przed plamami nadając skórze efekt hydrofobowy. 
Nanopowłoka powoduje, że wysuszony brud nie zatrzymuje się 
na powierzchni i nie powoduje plam, a mokry brud nie zostaje 
wchłaniany prze włókna. Zabezpiecza zaimpregnowane skóry na 

okres do około 12 miesięcy (w zależności od stopnia używania).

Sposób użycia:

Dokładnie wyczyszczoną i suchą powierzchnię spryskaj preparat 
Następnie czystą i suchą ściereczką rozetrzyj impregnat 
równomiernie na powierzchni. Sprawdź pożądany efekt po ok. 1 godz 
od wyschnięcia.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie tapicerki skórzanej

Impregnacja hydrofobowa tapicerki skóranej

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  250ml - 500ml  - 5l



TEXTIL CLEANER

TEXTIL PROTECT

SHAMPOO WAX

Opis:

Doskonały preparat do usuwania każdego rodzaju zabrudzeń i 
plam na tapicerce i elementach tekstylnych. Usuwa nawet silne 
zabrudzenia, nie niszcząc i nie zmieniając koloru materiału. Produkt 
wymagany przed zaimpregnowaniem powierzchni przy pomocy 
Nanoauto Textil Protect.

Sposób użycia:

Dokładnie spryskaj czyszczoną powierzchnię. Miejsce mocno 
zabrudzone można spryskać kilkukrotnie. Odczekaj 30 sek. 
Następnie wytrzyj czystą i wilgotną szmatką aż do uzyskania 
oczekiwanego efektu. Przed użyciem sprawdź w niewidocznym 
miejscu możliwość pozostawiania plam.

Produkt gotowy do użycia!

Opis:

Specjalnie opracowany impregnat do elementów welurowych, 
tapicerek z materiałów sztucznych i naturalnych. Dzięki cząsteczkom, 
które wytwarzają niewidoczną powłokę grubości kilku nanometrów 
wokół każdego pojedynczego włókna, doskonale zabezpiecza 
przed plamami czy wchłanianiem się cieczy nadając materiałom 
właściwości hydrofobowe. Nanopowłoka powoduje, że wysuszony 
brud nie zatrzymuje się na powierzchni i nie powoduje plam, a 
mokry brud nie zostaje wchłaniany przez włókna. Zabezpiecza 
zaimpregnowane materiały na okres do 12 miesięcy (w zależności od 

zużycia materiału).

Sposób użycia:

Dokładnie wyczyszczoną i suchą powierzchnię spryskaj preparat 
Nanoauto Textil Protect. Następnie czystą i suchą ścierką lub 
foliową rękawicą rozetrzyj impregnat na powierzchni. Chroń 
powierzchnie przed kontaktem z wodą przez minimum 2h od 
impregnacji.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

NANOAUTO

Czyszczenie tapicerki materiałowej

Impregnacja tapicerki materiałowej

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe 
znajdziesz na: www.nanoauto.ch

Opakowania:  500ml - 5l - 20l

Opakowania:  250ml - 500ml  - 5l



ANTIMOSQUITOS

Opis:

Preparat do skutecznego usuwania owadów, żywić z drzew oraz 
innych zabrudzeń powstałych na pojazdach. Bezpieczny dla lakieru, 
plastików i elementów wykonanych z gumy.

Sposób użycia:

Spryskaj dokładnie mytą powierzchnię. Odczekaj 1 min - w 
tym czasie aktywne cząsteczki rozbijają brud. Przetrzyj gąbką 
zabrudzone powierzchnie. W razie potrzeby powtórz czynność.

Produkt gotowy do użycia!

NANOAUTO

Usuwnie owadów

Nanobiz Chemicals Sp. z o.o.
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Opakowania:  500ml - 5l - 20l


