
Bersihkan & Lindungi
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Pembersihan Toilet & Kamar Mandi: Kaca-Cermin-Chrome--Porselen-Marmer                                                   

Ketika air mengering, endapan mineral akan terjadi          
sendiri keringkan kaca setelah setiap mandi !!

NANO-CERAMIC  Jika watermark sangat tebal sehingga tidak dapat 

dibersihkan dengan penghapus SCRUB atau WSRE, silakan hubungi distributor 

terdekat untuk mendapatkan penawaran harga perbaikan / m2 untuk memoles 

permukaan yang dimaksud dengan cara profesional.

Proyek PEMULIHAN
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NANO-CERAMIC SIRP adalah pelapis berteknologi tinggi yang transparan yang menutup pori-

pori dengan lapisan nano silika kecil, yang membuat efek hidrofobik (anti air) yang luar biasa, yang 

membuat kaca tetap kering dan bersih setelah mandi. Ini menghilang seiring waktu karena abrasi, 

dan dapat bertahan hanya jika menggunakan kombinasi dengan SHRE Pure Shine Shampo NANO-

CERAMIC®.
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NANO-CERAMIC SHRE Reactivating Pure Shine Shampo tidak mengandung polimer atau bahan 

kimia berwarna. Bahan kimia konvensional mennghilangkan efek hidrofobik yang disediakan oleh 

lapisan nano. Penumpukan lapisan bahan kimia yang tidak perlu ini membuat kerusakan permukaan 

yang serius dan permanen untuk semua jenis permukaan. Bahan kimia bewarna hanya digunakan 

untuk tujuan pemasaran.

NANO-CERAMIC Steril Pretreatment Cleaner adalah campuran 100% steril, yang terbentuk 

dengan bahan lain untuk permukaan pengikatan yang steril dan luar biasa untuk lapisan nano bertek- 

nologi tinggi Sebelum mengaplikasikan sealant atau pelapis apa pun, penting untuk memastikan 

substrat benar-benar bebas dari residu cat, minyak, pengisi dan kontaminan. Bahan aktif yang mem 

buat pelapis atau sealant lebih efektif dalam mengusir air dan kotoran, serta memberikan daya tahan lebih.

NANO-CERAMIC WSRE Penghilang Jamur dan watermark jika sepenuhnya biodegradasi & aman 

untuk tangan Anda, terbuat dari asam ramah lingkungan yang melarutkan magnesium kalsium besi 

dan deposit kapur dari kaca, krom, porselen, marmer, dan banyak bahan lainnya.                  
sangat direkomendasikan untuk digunakan di lantai kamar mandi, di mana sebagian besar bahan kimia 

yang kuat merusak lantai marmer dan porselen

Selalu seperti Baru: menggunakan produk yang tepat

Baca lebih lajut..  Halaman   9 

PEMBERSIHAN BULANAN

PEMBERSIHAN HARIAN

PEMBERSIHAN MINGGUAN

Baca lebih lajut..  Halaman 10

Baca lebih lajut..  Halaman  12

PEMBERSIHAN BULANAN PELINDUNG PENOLAK       

PEMBERSIH STERIL       

PURE SHINE SHAMPO        Baca lebih lajut..  Halaman  11

PENGHILANG JAMUR - SABUN     

NANO-CERAMIC SCRUB Pembersih Gosok tidak Gores adalah kompon yang sangat 

halus cocok untuk menggosok kaca, krom, stainless steel, porselen, marmer dan banyak 

bahan lainnya tanpa merusak permukaan. Ampuh menghilangkan watermark tebal apabila 

digunakan bersamaan dengan WSRE

PEMBERSIHAN BULANAN Baca lebih lajut..  Halaman  13PEMBERSIH GOSOK   

NANO-CERAMIC MPCL Pembersih Serba Guna adalah pembersih interior cepat di semua 

permukaan, berbusa rendah, bebas bau, dan khususnya cocok untuk menghilangkan noda membandel 

pada karpet, kain, vinil, plastik, dan kulit dengan aman..

PEMBERSIHAN HARIAN PEMBERSIH SERBAGUNA    Baca lebih lajut..  Halaman  14



Pembersihan Interior: Kaca-Dapur-Pintu-Meja-Lantai-Lantai-Karpet-Stainless  

DAPUR LANTAI

PINTU PLASTIK MARMER / GRANIT / KAYU / MEJA

LANTAI GRANIT LANTAI KAYU

KAIN DAN KULIT TEKSTIL

KACA

KARPET

PROTECTING STAINLESS STEEL

DAPUR STAINLESS ANTI SIDIKJARI LIFTSHOWER SET BALKON

BATU ALAM PERABOTAN LUAR RUANGAN KAYU TAMPA PERNIS

LANTAI MARMER
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TEKSTIL

NANO-CERAMIC SHRE Pure Shine Shampo tidak mengandung polimer atau bahan kimia 

berwarna. Bahan kimia konvensional menghilangkan efek hidrofobik yang disediakan oleh lapisan 

nano. Penumpukan lapisan bahan kimia yang tidak perlu ini membuat kerusakan warna yang serius 

dan tidak dapat dilepas untuk semua jenis permukaan. Bahan kimia pewarna adalah satu-satunya 

yang hanya digunakan untuk tujuan pemasaran.

Selalu seperti Baru: menggunakan produk yang tepat

NANO-CERAMIC Komposisi yang baru membuat perlindungan terhadap lantai 2 kali lebih keras, 

tahan  lama dan lebih mudah diaplikasikan, cukup dengan campuran 1: 9 dengan air bersih. Waktu 

pemolesan, ini lebih aman dan mudah diaplikasikan sebagai senyawa poles konvensional lainnya, 

alasannya adalah bahwa selama proses poles, tidak perlu menambahkan air. Cukup poles permukaannya 

(sekitar 20 menit) hingga hampir kering dan hilangkan sedikit residu yang masih tersisa setelah dipoles.

NANO-CERAMIC SIGS  Gloss Sealer memberikan, lapisan nano hidrofobik yang mengkilap dan 

molekuler ke permukaan. Merubah permukaan yang kusam, lapuk dan rusak. Menjadi permukaan yang 

berkilau seperti baru. Sealant ini memiliki efek hidrofobik, yang membuatnya menjadi produk yang 

ideal. Permukaan akan terlindungi dengan baik dan kering.

NANO-CERAMIC  SIFX Sealer Transparen menempel pada serat tekstil dan permukaan kulit, 

Air dan kotoran semakin sulit untuk menembus serat dan kulit, tumpahan lebih mudah dibersihkan. 

Kebersihan ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa untuk 

kain, kulit dan karpet tetap lebih bersih dan kering lebih lama. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

Baca lebih lajut..  Halaman  11PEMBERSIHAN HARIAN

PEMBERSIHAN MINGGUAN

PEMOLESIAN 2 BULANAN

TAHAN 3 TAHUN

Baca lebih lajut..  Halaman 15

Baca lebih lajut..  Halaman 16

Baca lebih lajut..  Halaman 19

NANO-CERAMIC SI10 adalah lapisan hidrofobik tak terlihat ultra tahan lama yang membentuk 

ikatan molekul hampir permanen dengan permukaan dalam dua langkah sederhana: Bersihkan dan 

Aplikasikan. Sidik jari dapat dengan mudah dihilangkan dengan handuk microfiber kering. Permukaan 

lebih higienis karena lapisan yang halus membuat bakteri tidak menempel. Lapisan memiliki 

kekerasan anti gores H9 dan melindungi permukaan dari korosi.

TAHAN 5-10 TAHUN Baca lebih lajut..  Halaman 8/9

NANO-CERAMIC  SIO8 Sealer Transparen menempel pada] batu alam dan kayu. Air dan kotoran 

semakin sulit untuk menembus serat dan lebih mudah dibersihkan. Kebersihan ke tingkat yang lebih 

tinggi. Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa tetap lebih bersih dan kering lebih lama. 

Sementara batu alam dan kayu melindungi melawan polusi. Waktu pembersihan akan lebih cepat.

TAHAN 5 TAHUN Baca lebih lajut..  Halaman 18

PURE SHINE SHAMPO        

GLOSS SEALER       

PELINDUNG LANTAI       

PELINDUNG BESI      

PELINDUNG KAYU - BATU ALAM    

PELINDUNG TEKSTIL - KULIT    
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Perlindungan industri: Kaca-Komposit Stainless-Ubin-Batu-Beton

BATU KAPUR MENGKRISTAL METAMORFIKBATU KAPUR
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KUARSA MARMER GRANIT

KERAMIK GLOSSY CHROME

KACA

KERAMIK MATTE BATU MATTE

STAINLESS PANEL CAT 

CERMIN

PANEL COMPOSITE ACP 



METAMORFIK

NANO-CERAMIC SIO6 Menutup pori-pori Glass & Mirrors, juga dapat digunakan pada permukaan 

akrilik. Ini memiliki kekerasan 2H (2 mikron). dan anti air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan 

steril sebelum aplikasi. SIRP dapat digunakan untuk perawatan berkala.

NANO-CERAMIC SIO9 Menutup pori-pori batu matt dan ubin. Lapisan ini memiliki kekerasan 9H, 

tebalnya hanya 2 mikron dan merupakan lapisan non-hidrofobik. Direkomendasikan untuk permukaan 

yang matte dan harus tetap matte. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat 

digunakan untuk perawatan berkala.

NANO-CERAMIC SIO7Menyegel pori-pori ubin dan krom yang mengkilap (dipoles), juga dapat 

digunakan untuk baja tahan karat (anti sidik jari), porselen, dan marmer. SIO7 memiliki kekerasan 9H 

(6 mikron) dan anti air dan kotoran. Permukaan harus bersih dan steril sebelum aplikasi. SIRP dapat 

digunakan untuk perawatan berkala..

Baca lebih lajut..  Halaman  8/9

Baca lebih lajut..  Halaman   8/9

Baca lebih lajut..  Halaman   8/9

TAHAN 2-5 TAHUN

TAHAN 5-10 TAHUN

TAHAN 5-10 TAHUN+

GLASS COATING      

CERAMIC THIN FILM COATING      

ASLI     

07

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COM     THE NEW GENERATION COATINGS

SIO9   SIO7 / SI10     

CERAMIC THIN FILM COATING     

Botol termasuk Tutup Dalam dan steker penetes

Selalu seperti Baru: menggunakan produk yang tepat

NANO-CERAMIC SI10 membuat baja tahan karat dan permukaan panel menjadi sangat halus, anti 

sidik jari, mudah dibersihkan, dan anti gores. Ini memiliki kekerasan 9H dan ketebalan 6 mikron. 

Lapisannya anti air dan kotoran dengan pemblokir UV built-in. SI10 juga dapat digunakan pada 

porselen, keramik, marmer, granit, permukaan yang dicat, dan panel komposit.

Baca lebih lajut..  Halaman   8/9TAHAN 5-10 TAHUN CERAMIC THIN FILM COATING      



Hidrofobik
dorong air & minyak

Memotong waktu
pembersihan 90%

Bersih bertahan
lebih lama

Mudah diaplikasikan
wipe & buff 

Anti jamur
Anti-korosi

Anti-gores

Visibilitas dan 
keamanan

Melindungi investasi 
Anda
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Artikel No  : SIO60050 20pcs / SIO6BKIT  50ml 2 Mikron  
                                       SIO70050 20pcs / SIO7BKIT  50ml 6 Mikron
                                       SIO90050 20pcs / SIO9BKIT 50ml 2 Mikron
                                       SI100050 20pcs / SI10BKIT  50ml 6 Mikron
Konsumsi   : +/- 2ml/m2   
Konsumsi                  : +/- 25m2   

Digunakan untuk  : (SIO6) Kaca, cermin, akrilik (SIO7) Ubin Mengkilap, 
                                        chrome  porselen, marmer, granit, permukaan yang 
                                        dicat, dipernis kayu. (SIO9) Batu & Ubin Matte 
                                        (SI10) Stainless steel & kitchen panels, composite 
                                        panels (ACP) 
Lokasi   : Hotel, gedung perkantoran, perumahan, bandara,
                                       pusat medis, sekolah & banyak lagi                                     

Mudah diaplikasikan!

• Dua langkah sederhana: Bersihkan dengan Pembersih Steril 
kami dan aplikasikan.

• Permukaan asli terlindung dari korosi.

• Membuat permukaan anti gores dan lebih mudah dan cepat 
dibersihkan. Adhesi kotoran berkurang drastis.

• Mempromosikan permukaan yang lebih higienis.  

Akan bertahan 10 Tahun di fasad, 2-5 Tahun di jendela 

SIO6/SIO7/SIO9/SI10
Thin Film 
Ceramic Coating 
untuk semua jenis permukaan

Bersih bertahan
lebih lama

Indoor
Outdoor

Anti
sidik jari

Cara Aplikasi:

• halaman 20
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Cara Aplikasi:

• halaman 20

SIO6BKIT SIO7BKIT

SIO9BKIT SI10BKIT



Cara Aplikasi:

• halaman 18

Bersih bertahan
lebih lama

Visibilitas dan 
keamanan

Mudah diaplikasikan
spray &wipe & buff 

Memotong waktu
pembersihan 90%

Indoor
Outdoor

Anti jamur

Easy Clean

Pelindung Penolak             
kaca / keramik / cermin

SIRP
Artikel No  : SIRP0500 500 ml / SIRP5000 5L / SIRP020L  20L
Konsumsi  : +/- 2 ml/m2   
Konsumsi                  : 250 m2

Digunakan untuk  : kaca, keramik, cermin, porselen, akrilik, marmer
Lokasi  : bandara, gedung perkantoran, hotel dan  
                                       perumahan swasta

SIRP adalah pelapis permukaan yang sangat tahan lama, yang 

mengikat molekul, tidak terlihat dan permanen pada permukaan 
dengan fungsi utama merawat kaca dengan menutup pori-pori.

• Dua langkah sederhana Bersihkan dan Terapkan

• Sangat mudah dan cepat untuk dibersihkan dan kotoran tidak 
mudah menempel.

• Karena sudah bersih maka Bakteri sangat berkurang.

• Lapisan ini memiliki efek hidrofobik (anti-air) yang luar biasa, 
sehingga membuat jamur tidak menempel dan kaca tetap 
bersih.

• Tenggang waktu perawatan lebih panjang / lama karena jamur 
akan sangat berkurang.

Akan bertahan 12 kali pencucian

Aplikator:

SetelahSebelum 

Hidrofobik
dorong air & minyak
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Cara Aplikasi:

• halaman 20

Bersih bertahan
lebih lama

Visibilitas dan 
keamanan

Indoor
Outdoor

Menghilangkan 
lemak

Easy Clean

Pembersih Steril
permukaan keras

CLEAN
Artikel No  : CLEAN0500 500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L  
Konsumsi  : +/- 3.3 ml/m2   
Digunakan untuk  : Kaca, keramik, cermin, porselen, akrilik, marmer, besi
Lokasi  : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan  
                                       perumahan swasta

100% Steril dengan teknologi interlock nano (pengangkatan 
aktif membungkus gemuk dari permukaan

• Pembersihan permukaan dan penghilangan residu.

• Membersihkan sarung tangan, buku catatan, telepon atau 
barang lainnya yang memasuki ruang bersih.

• Seka untuk melewati ke lingkungan terkontrol.

• Pretreatment untuk aplikasi lapisan film tipis.

100% Steril

Aplikator:

Mudah diaplikasikan
spray &wipe
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SHRE
Pure Shine Shampo
semua permukaan

Artikel No                : SHRE1000 1L / SHRE5000 5L / SHRE020L 20L 
Konsumsi                : 40ml : 10 Liter Air
Digunakan untuk    : Pembersihan untuk sumua permukaan
Lokasi                       : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan  
                                     perumahan swasta      

Sampo ini tidak mengandung polimer atau zat pewarna, dan tidak 
akan meninggalkan lapisan bahan kimia di permukaan.

• Harap diperhatikan bahwa bahan zat pewarna dapat 
menyebabkan kerusakan serius pada permukaan apa pun.

• Bahan zat pewarna pewarna hanya digunakan untuk tujuan 
pemasaran

• Di samping itu polimer akan membunuh efek hidrofobik apa 
yang berada dilapisan nano kami.

• 100% aman digunakan di setiap permukaan

Dilution ratio 1: 500 Super ekonomis

Mudah diaplikasikan

Bersih bertahan
lebih lama

Mudah dibersihkan

Aman bagi makan

Aplikator:

012

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COM     THE NEW GENERATION COATINGS



Penghilang Jamur - Sabun
permukaan keras

WSRE

Anti korosi

Aman digunakan

Artikel No  : WSRE0500 500ml  / WSRE5000 5L / WSRE020L 20L
Konsumsi  : +/- 2ml/m2   (tergantung pada polusi)
Digunakan untuk : Permukaan keras
Lokasi                         : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan  
                                       perumahan swasta 

Penghilang noda sepenuhnya biodegradable ini dibuat dengan 
sinergi unggul dengan asam ramah lingkungan untuk meningkatkan 
kinerja pembersihan dan penghematan biaya potensial yang cocok 
untuk menghilangkan mineral dari baja kaca, porselen dan banyak 
bahan lainnya.

Penghilang ini anti korosif dan aman digunakan pada semua 
permukaan yang keras.

Penghilang mencegah pengendapan sabun kapur dan dapat 
digunakan untuk melarutkan skala yang dibentuk oleh sabun kapur.

Label GHS TANPA label bahaya kesehatan dan toksisitas akut

Mudah terurai secara hayati (OECD)

Aman digunakan  

Melarutkan kalsium
dan magnesium

Kurangi bercak & 
pembuatan film

Aplikasi: Basahi permukaan
tunggu 10 menit agar
kalsium dan magnesium 
dapat teratasi, jika 
dilemahkan
hapus resideu dan jika 
perlu gunakan pembersih 

Mudah diaplikasikan
Spray & bersih
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Pembersih Gosok
permukaan keras

SCRUB

Tidak gores
aman digunakan

Arikel No  : SCRUB0250 250ml / SCRUB5000 5L / SCRUB020L 20L                                          

Konsumsi  : +/- 2.5 ml/m2  (tergantung pada polusi)
Digunakan untuk  : Kaca / keramik / krom/ vinil / akrilik 
Lokasi                         : Bandara, gedung perkantoran, hotel dan  
                                       perumahan swasta                                       

Scrub Pre-treatment Cleaner adalah sejenis kompon halus,               

cocok untuk menggosok kaca baja, porselen dan banyak                    

bahan lainnya tanpa menggores permukaan.

Jika Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan maka silakan 

gunakan alas scrub khusus kami yang dirancang khusus.

Tidak meninggalkan goresan setelah perawatan.

Aplikator:
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Artikel No                    : MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L / MPCL020L 20L  
Konsumsi                         : 5ml/m2  

Digunakan untuk               : Pembersihan untuk sumua permukaan 
Lokasi                                : Bandara, gedung perkantoran, hotel,    
                                              restoran dan perumahan swasta              

Pembersih Serba Guna adalah pembersih interior cepat di semua 
permukaan, berbusa rendah, bebas bau, dan khususnya cocok untuk 
menghilangkan noda membandel pada karpet, kain, vinil, plastik, dan 
kulit dengan aman.
]

• Sangat mudah membersihkan kotoran.

• Campuran siap pakai dengan kekuatan bahan kimia yang tepat   
dan aman digunakan

• Tentu aman bagi permukaan kain, karpet, plastik, kulit, karet         
dan tdk melunturkan cat.

• Cepat mengangkat kotoran dan debu yang menempel

Siap digunakan, Aman digunakan, tidak ada perubahan warna permukaan

Pembersih Serbaguna
semua permukaan

MPCL

Cepat digunakan

Sangat bersih

Mudah untuk
dibersihkan

Indoor
outdoor

       

Mudah diaplikasikan
spray & wipe

Permukaan tidak ada 
perubahan warna

SetelahSebelum 
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Aplikator:



Artikel No  : SIGS0500 500ml  / SIGS5000 5L / SIGS020L 20L
Konsumsi  : +/- 2,5ml /m2 
Digunakan untuk : Marmer, granit, cat, plastik, besi
Lokasi                         : Bandara, gedung perkantoran, hotel,    
                                       restoran dan perumahan swasta

Ikatan molekul melindungi secara semi permanen pada permukaan 
• Membawa permukaan yang lapuk menjadi hidup.
• Membuat permukaan gloss tinggi, sealant ini memiliki efek 

hidrofobik (anti air) dan memberi jangka panjang sebagai efek 
baru.

• Kotoran / jamur tidak akan mudah menempel pada permukaan 
di bawahnya.

• Juga sangat cocok untuk atasan meja, untuk melindungi 
mereka dari lingkaran air.

• Bakteri desinfektan yang ada dalam lapisan nano hidrofobik 
menghilangkan virus dan bakteri dan mengurangi kemungkinan 
kontaminasi, proses disinfeksi berlanjut selama lapisan nano 
ada di permukaan.

Perbarui dan lindungi permukaan apa pun

SIGS
Gloss Sealer
permukaan keras

Gloss tinggi

Hidrofobik
dorong air & minyak

Anti-jamur

Indoor
Outdoor

Aman bagi makanan

Anti cincin 
pengeringan

Mudah diaplikasikan
spray &wipe & buff 

SIGS

SetelahSebelum SetelahSebelum 

Aplikator:
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Aplikator:

Pelindung
marmer / granit / kayu 

SIFP
Artikel No    : SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L
Konsumsi  : +/- 5ml/m2  atau siap digunakan 50ml/m2

Digunakan untuk  : Lantai marmer/ keramik / kayu
Lokasi    : Bandara, gedung perkantoran, hotel, restoran 

                                       
dan perumahan swasta

Komposisi yang sama sekali baru membuat perlindungan 
lebih keras dan tahan lama, serta mudah diaplikasikan, 
cukup campuran 1: 9 dengan air bersih (10% di dalam air)

Jika diaplikasikan dengan mesin pemoles, penggunaan 
larutan campuran adalah sekitar siap digunakan 50ml untuk 
1m2.

Pemolesan ini menghemat waktu dan lebih mudah 
diterapkan seperti pemolesan konvensional lainnya, 
alasannya adalah bahwa selama proses pemolesan Anda 
tidak perlu menambahkan air.

Cukup poles permukaan (marmer ca 20 menit) sampai 
hampir kering, dan bersihkan residu.

Tunggu 10 menit dan gosok dengan pad poles.

Melindungi 2 kali lebih lama dari solusi lain

Mudah diaplikasikan

Hidrofobik
dorung air & minyak

Gloss tinggi
lebih lama

Memotong waktu
pembersihan

Unggul
kekerasan

Tahan slip

Aman bagi 
makanan

                 SetelahSebelum   
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Setelah



Artikel No                    : SI080500 500ml / SIO85000 5L / SIO8020L 20L  
Konsumsi                         : 20ml/m2  (kulit)
Digunakan untuk               : Batu alam, kayu tanpa pernis
Lokasi                                : Bandara, gedung perkantoran, hotel,    
                                              restoran dan perumahan swasta              

Lapisan pelindung SIO8 mengikat molekul tak terlihat dan          
permanen ke permukaan

• Pelapis ini akan melindungi pada serat batu alam/kayu    
permukaan dan permukaan tersebut tetap bernafas, flexibel/lentur 
dan warna sama seperti aslinya karena produk ini transparan. 

• Sangat mudah membersihkan kotoran.

• Air dan kotoran tidak mudah masuk/menyerap kedalam dan 
permukaan akan tampak selalu bersih.

• Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, membuat    
panjang / lama dan mengurangi tingkat perbaikkan (restorasi).

Akan bertahan sampai 5 tahun

Pelindung
kayu alam / batu alam

SIO8

Bernapas & 
fleksibel

Bersih bertahan
lebih lama

Mudah untuk
dibersihkan

Indoor
Outdoor

Hidrofobik
dorong air & minyak

       

Mudah diaplikasikan
bersih & kering & semprot

Transparen
warna asli tetap

Bisa semprot

Cara Aplikasi:

• halaman 20
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Artikel No                         : SIFX0500 500ml / SIFX5000 5L / SIFX020L 20L 
Konsumsi                         : +/- 20ml/m2 (kulit) +/- 40ml/m2 (Tekstil/Kanvas)
Digunakan untuk             : Tekstil, kulit, karpet dan kanvas
Lokasi                                : Bandara, gedung perkantoran, hotel,    
                                              restoran dan perumahan swasta              

Lapisan pelindung SIFX mengikat molekul tak terlihat dan         
permanen ke permukaan

• Pelapis ini akan melindungi pada serat tekstil atau permukaan    
kulit dan permukaan tersebut tetap bernafas, flexibel/lentur dan 
warna sama seperti aslinya karena produk ini transparan. 

• Sangat mudah membersihkan kotoran.

• Air dan kotoran tidak mudah masuk/menyerap kedalam dan 
permukaan akan tampak selalu bersih.

• Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, membuat 
tekstil, kulit, karpet atau kanvas tetap bersih.  

• Pada karpet di bangunan, tenggang waktu perawatan lebih   
panjang / lama dan mengurangi tingkat perbaikkan (restorasi).

Akan bertahan sampai 3 tahun tergantung keadaan

Pelindung 
tekstil / kulit / kanvas

SIFX

Bernapas & 
fleksibel

Bersih bertahan
lebih lama

Hudah untuk
dibersihkan

Indoor
outdoor

Hidrofobik
dorong air & minyak

       

Transparen
warna asli tetap

Bisa semprot

Cara Aplikasi:

• halaman 20

Mudah diaplikasikan
bersih & kering & semprot
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Pembersihan
Bersihkan permukaan secara menyeluruh dengan Pembersih Steril kami 
sampai benar-benar bersih. Jika perlu, gunakan Scrub Cleaner atau 
Reactivating Pure Shine Shampoo kami terlebih dahulu. Pastikan semua 
kontaminasi telah dihilangkan sehingga lapisan kaca dapat mengikat dengan 
baik ke permukaan yang bersih. Pastikan permukaan benar-benar kering 
sebelum diaplikasikan!

Penerapan SIRP
Semprotkan lapisan nano SIRP di permukaan dan gosok dengan mikrotowel 
kering, terus gosokkan ke permukaan dengan tekanan kuat dan seka 
sampai semua produk rata dan digosok dan hanya sedikit perpeloncoan / 
residu yang terlihat. perpeloncoan / residu dengan kain mikrofiber bersih 
setelah sekitar satu menit. Hanya ada sedikit tekanan yang diperlukan untuk 
menghilangkan perpeloncoan sepenuhnya. Curing TIME 1 jam.

Penerapan SIO6 SIO7 SIO9 SI10
Kocok botol dengan baik sebelum digunakan! Ambil kapas lembut dan 
tuangkan beberapa tetes pelapis di atasnya (mulai dengan jumlah kecil, 
hanya sedikit produk yang dibutuhkan). Melembabkan, baja, atau permukaan 
kayu secara merata. Tunggu +/- 30-60 detik. Jika diterapkan dengan benar, 
Anda dapat melihat kabut abu-abu terang di permukaan. Bersihkan kabut 
dengan lembut setelah semua pelarut

Penerapan SIO8 DAN SIFX
Bersihkan permukaan secara menyeluruh sampai benar-benar bersih. 
Pastikan semua kontaminasi telah dihilangkan sehingga sealant dapat 
mengikat dengan baik ke permukaan yang bersih. Pastikan permukaan 
benar-benar kering sebelum diaplikasikan! Kocok botol dengan baik sebelum 
digunakan! Masukkan ke dalam alat penyemprot dan semprotkan sampai 
permukaannya jenuh, dan biarkan permukaannya mengering selama 24 
jam. Kocok botol dengan baik sebelum digunakan! Masukkan ke dalam alat 
penyemprot dan semprotkan sampai permukaannya jenuh, dan biarkan 
permukaannya mengering selama 24 jam. 
Curing TIME
Segera setelah dipoles, lapisan menjadi kering dan tahan terhadap sentuhan. 
Pada suhu lingkungan normal, pelapis benar-benar sembuh setelah kira-kira 
12 jam.

Cara Menggunakan:

Produk ini bisa disimpan 
hingga 24 bulan (di tempat 
yang tidak panas & kering)

Suhu proses: 
5-30° C - Hindari sinar matahari 
langsung dan atau kelembaban 
udara tinggi.

PENTING:
Sebelum menggunakan produk 
NANO-CERAMIC®, pastikan 
Anda memakai perlengkapan 
pelindung yang sesuai kami 
rekomendasikan: Gunakan 
sarung tangan Lateks atau 
Nitril untuk memastikan 
tangan anda terlindungi dari 
kemungkinan kerusakan pada 
kulit Anda, dan topeng.

Topeng

   Aplikator

   Tangan Nitril
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NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10, SIFX
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Scan untuk SDS (Safety Data Sheet)



023023

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COM     THE NEW GENERATION COATINGS

Scan untuk Video (Aplikasi)



                  Dealer 

NANO-CERAMIC.COMNANO-CERAMIC®      THE NEW GENERATION COATINGS NANO-CERAMIC.COM

Permukaan apa pun bisa tetap 
seperti baru!


