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 SIFX0250250  : كود املنتج

 حامية لألحذية والحقائب والسرتات وأشياء أخرى

يوفر واقي الجلد واألقمشة SIFX طبقة نانو مرنة وعالية التقنية تشكل حاجزًا متيًنا للغاية ضد املاء والزيت والطني 

واألوساخ التي ميكن استخدامها عىل األحذية والحقائب والسرتات وأي تطبيق آخر عىل األقمشة والفينيل ، والجلد.

يحتاج الزوج القيايس من األحذية الجلدية إىل حوايل oz 0.35 ، وستحتاج األحذية أو الحقائب إىل املزيد حسب حجمها 

وسطحها. يحتاج الجلد ايل أقل من االقمشة  واألقمشة بحاجة إىل املزيد.

مزايا حامية األحذية والحقائب

تحافظ طبقة النانو SIFX عىل السطح محمًيا عن طريق طرد األوساخ واملياه بشكل فعال.

طبقة النانو مرنة ، ومسامية ، وغري مرئية متاًما ، وتجعل تنظيف األقمشة والجلود أسهل بكثري.

معلومات فنية

تشكل طبقة النانو SIFX حاجزًا متيًنا طارًدا للامء والزيت عىل سطح األقمشة والجلود.

تم تحسينه لحامية طويلة األمد من خالل تكوين روابط جزئية قوية ملنحها ترابط قوي للغاية عىل األسطح.

يستخدم واقي النسيج والجلد نوًعا مرنًا يعتمد عىل املذيبات من نظام سول- جل.

تتحد مجموعة من املركبات العضوية وغري العضوية ذات الحجم النانوي لتشكيل طبقة مرنة بالكامل ، وقابلة للتنفس ، 

وغري مرئية ترتبط كيميائياً بالسطح املعالج.

يتم تحقيق أفضل النتائج عىل األحذية والحقائب يف حالة جديدة أو شبه جديدة ، وخالية من التلوث واألوساخ ، حيث 

ميكن لطبقة سانو أن تلتصق بسهولة أكرب باألسطح النظيفة.

رش السطح حتى يتشبع واتركه يجف ملدة 24 ساعة عىل األقل.

حامية الجلد / الجلد املدبوغ / االنسجة

SIFX0250

كود المنتج :

SIFX0100 100 مل

SIFX0250 250 مل

وصف:

حامي القماش والجلود

يستعمل لألحذية والمالبس وما إىل ذلك.

تنويه

شفاف

جميع الزجاجات محكمة الغلق 

بالبالستيك لتجنب التلف أثناء النقل.

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد



OEM إمكانيات

نحن نقدم إنتاج هذا املنتج لرشكاء OEM يف مجال األزياء تحت عالمتهم التجارية الخاصة

يرجى إرسال صورة ألسلوب عالمتك التجارية وشعارها إلينا ، وسنقوم بذلك

تصميم ملصق مخصص لك.

SIFX0250  OEM
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حامية الجلد / الجلد املدبوغ / القامش

كود المنتج:

100 مل

SIFXX250 250 مل

وصف

حامي القماش والجلود يستخدم ل

األحذية والمالبس وما إىل ذلك.

تنويه

شفاف

جميع الزجاجات محكمة الغلق 

بالبالستيك لتجنب التلف أثناء النقل.

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد



 تاجر                  
الرائد يف الصالبة

هل كنت تعلم؟

 أن طالءاتنا مصنوعة من رمال السيليكا
 النقية ، ما هو العنصر األكثر شيوًعا عىل

األرض؟

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد


