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Pelindung Sepatu, Tas dan Jaket Kain / Kulit

SIFX adalah lapisan Nano berteknologi tinggi FLEKSIBEL 
membentuk penghambat air dan minyak yang fleksibel dan tahan 
lama untuk sepatu, tas, jaket, dll yang terbuat dari bahan kain dan 
berbagai jenis bahan kulit.

Sepasang sepatu kulit standar membutuhkan sekitar 10ml, sepatu 
bot atau tas akan lebih banyak tergantung pada ukuran dan 
permukaannya. Kebutuhan pada kulit lebih sedikit dan kebutuhan 
kain lebih banyak.

Keuntungan dari perlindungan Sepatu, Tas dan Jaket

Lapisan Nano membuat permukaan tetap terlindungi, karena 
memiliki efek dorong air dan kotoran. Kotoran akan sulit untuk 
menembus sepatu dan tas. (terbuat dari bahan kain atau kulit)

Kotoran akan lebih mudah dibersihkan. Lapisan Nano adalah 
FLEKSIBEL, bernapas dan sama sekali tak terlihat

Info teknis

Lapisan Nano ini merupakan lapisan berteknologi tinggi untuk 
membentuk penghalang/tahan air dan minyak tahan lama pada 
permukaan tekstil dan kulit asli. Dalam produk ini kami berhasil 
mengembangkan cengkeraman yang sangat kuat di permukaan 
dan mengoptimalkan ketahanan lebih lama. SIFX menggunakan 
jenis sistem sol-gel berbasis FLEXIBEL. Senyawa organik dan 
senyawa berskala nano anorganik membentuk lapisan flexibel 
penuh, bernapas, tak terlihat, yang ikatan kimiawi di permukaan yang 
dilapisi.

Yang penting bahwa sepatu dan tas berada dalam kondisi baru atau 
hampir baru, dan bebas dari kontaminasi dan kotoran, karena lapisan 
SIFX hanya bisa menempel pada permukaan yang bersih.

Semprotkan permukaan sampai basah dan biarkan kering 
setidaknya selama 24 jam. Lapisan ini membutuhkan waktu untuk 
menempel.

Artikel No
SIFX0100 100ml 
SIFX0250 250ml 

Deskripsi
Sepatu, Tas, Jaket Pelindung 

Digunakan untuk
Alas kaki dan banyak lagi

Notice
Transparen (tak terlihat)

Semua botol disegel dalam 
plastik untuk menghindari 
kerusakan transportasi dan 
untuk menjamin penjualan 
kembali yang tepat.

Kulit / Suede / Tekstil / Perlindungan
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SIFX



OEM Kemungkinan

Kami menawarkan untuk memproduksi produk ini untuk OEM-
Partners di bisnis fashion dengan merek mereka sendiri

Silahkan kirimkan gambar brandstyle dan logo Anda dan kami akan 
melakukannya rancang label khusus untuk Anda

Artikel No
SIFXX100
SIFXX250

Deskripsi
Pelindung 
Sepatu, Tas, Jaket  

Digunakan untuk
Alas kaki dan banyak lagi

Notice
Transparen (tak terlihat)
Semua botol disegel dalam 
plastik untuk menghindari 
kerusakan transportasi dan 
untuk menjamin penjualan 

SIFXX250 / 100  OEM
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Perlindungan Kulit / Suede / Tekstil 
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 Pemimpin di Durabilitas
                  Dealer 

Informasi Penting

Bahwa Nano Ceramic® terbuat 
dari bahan dasar silika murni 

yang merupakan elemen paling  
umum di bumi
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