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Apa NANO-CERAMIC Thin Film Coating?

Apa yang membuat NANO-
CERAMIC Thin Film Coating 
begitu berbeda?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating adalah lapisan pelindung dari bahan 

dasar keramik yang partikel terkecil & keras memberikan ketahanan dari 

goresan superior dan perlindungan untuk semua cat dari pabrik dan 

permukaan eksterior.

NANO-CERAMIC Thin Film Coating lebih dari 4 kali lebih 

kuat dari cat asli pabrik. Hal ini memungkinkan NANO-

CERAMIC® untuk secara efektif menyerap kerusakan 

yang seharusnya mempengaruhi cat pabrik asli.

Dengan lapisan NANO-CERAMIC Thin Film Coating yang 

sangat keras, dapat mencegah timbulnya swirl mark 

dan goresan ringan dan cat pabrik asli terlindungi serta 

terpelihara.

NANO-CERAMIC Thin Film Coating tahan terhadap 

zat asam, seperti kotoran burung. Berbeda dengan cat  

pabrik asli bawaan, dimana cat yang bisa rusak secara 

permanen.
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Pelek aluminium dan krom juga dirawat, dan akan menolak debu rem.
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Manfaat dan fungsi NANO-CERAMIC Thin Film 
Coating?

NANO-CERAMIC Thin Film Coating akan memberi lapisan permanen 

superior yang tahan terhadap zat kimia, membuat lebih keras dari 

cat pabrik, untuk mengurangi baret halus seperti sarang laba-laba, 

memberikan efek dorong air permanen agar mudah dibersihkan dan tetap 

bersih lebih lama.

NANO-CERAMIC Thin Film Coating dapat di-aplikasi pada seluruh bagian 

misalnya blok silinder motor, krom karena pelapis ini dapat menahan 

suhu di atas 850°C, bagian plastik dapat dilapisi dengan baik, dan akan 

menjadi hidrofobik serta 30% lebih dalam hitam dan dilindungi dari sinar 

UV.

Gambar 1 Permukaan cat pabrik asli rusak dan 

terkontaminasi

Gambar 2 Teknisi mendekontaminasi dan memoles cat 

pabrik asli sampai permukaannya benar-benar bersih 

dan halus.

Gambar 3 Ketebalan cat pabrik asli akan dilapisi / 

dilindungi oleh lapisan NANO-CERAMIC Thin Film 

Coating superior.
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• 8 Mikron

• Anti Gores dengan Kekerasan 9H+

• Efek dorong air yang Luar Biasa

• Resistensi Cuaca yang Sangat Baik

• Tahan UV & Panas

• Wet Look dan Mengeluarkan Warna

• Perlindungan sampai dengan 3 Tahun 

pada cat pabrik dengan garansi 1 Tahun

• Garansi 3 Tahun jika mengikuti program 

perawatan dan kombinasi dengan SIBC

SIO5 
Diamond Gloss
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• 2.5 Mikron HD (High Density)

• Anti Gores dengan Kekerasan 9H++

• Efek dorong air yang Luar Biasa

• Resistensi Cuaca yang Sangat Baik

• Tahan UV & Panas

• Bersinar seperti cermin (Tampil Mewah)

• Perlindungan sampai dengan 5 Tahun 

pada cat pabrik dengan garansi 2 Tahun

• Garansi 5 Tahun jika mengikuti program 

perawatan dan kombinasi dengan SIBC

SIO3 
Wet Look Gloss

Gorilla Basecoat Permanent (SIBC) 

berguna untuk menambah 2.5 Mikron 

dan menggeraskan lapisan cat yang 

maksimal. Khusus rekomendasi untuk 

kendaraan yang cat lapisan lunak atau 

cat ulang atau mobil yang dikemudi 

dilingkungan yang kasar. Lapisan ini 

permanen dan hampir tidak dapat dilepas 

dengan kekerasan 9H+++.

SIBC 
Gorilla Basecoat

 
Thin Film Coating memiliki kelas yang berbeda: 
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• 4 Mikron

• Anti Gores dengan Kekerasan 9H

• Memperbaharui lapisan cat menjadi 

lebih Gloss

• Efek dorong air yang Luar Biasa

• Resistensi Cuaca yang Sangat Baik

• Tahan UV & Panas

• High Gloss and Mengeluarkan Warna 

• Perlindungan sampai 1 Tahun pada 

cat pabrik

SIO1  
Renew Gloss
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• Fleksibel dan bernapas  

• Efek dorong air yang Luar Biasa 

• Daya tahan hingga 1 tahun pada 

tekstil dan kulit 6 bulan 

SIFX 
Sealer Interior

SIVI 
Si-Nano Vision

SIPR 
Si-Nano Protect

• 0.5 Mikron 

• Aplikasi pada Body Painting (Gloss/

Doff), Trim, Krom, Plastik, Dashboard & 

Ruang Mesin

• Mudah di-aplikasikan, Spray-Wipe-Buff 

off

• Dapat di-aplikasikan pada mobil yang 

dilapisi Nano Coating atau tidak  

• Lebih Gloss & Efek dorong air tinggi

• Mencegah Jamur/oksidasi

• Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

• 0.5 Mikron

• Aplikasi pada Kaca & Mika

• Dapat aplikasi sebagai air wiper 

(campuran 2:100)

• Mudah di-aplikasikan, Spray-Wipe-Buff 

off

• Dapat di-aplikasikan pada mobil yang 

dilapisi Nano Coating atau tidak  

• Efek dorong air tinggi

• Mencegah Jamur/oksidasi

• Daya Tahan hingga 3 Bulan (1 aplikasi)

Maintenance 3-Bulan
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• Melindungi bagian kaca dan mika

• Efek dorong air yang Luar Biasa

• Visibilitas +35% lebih baik dalam 

kondisi hujan dengan kekerasan  

2H

• Daya tahan hingga 6 - 12 bulan 

SIO2 
Visi Keselamatan

Maintenance 3-Bulan



5-Tahun Perlindungan       
(dikombinasikan dengan SIBC)

SIO5
     Diamond Gloss

SIO3
    Wet Look Gloss

  Memecahkan masalah  cat ulang 

dan atau

clear coat lunak

 Gorila Basecoat

Tidak-hidrofobik
Perlindugan  H9+++                    

Semi-Permanen

 Tahan UV pada lampu depan             

 = SIBC +  SIO3/SIO5         

(tanpa ini mika cepat kuning)

           SIO2 
Safety Vision

 COATING KACA          
  (FREE-INKLUSIF)

SIBC 

Sealer Interior

PERLINDUNGAN TEKSTIL & KULIT

SIFX

OPTIONAL
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Body
  

Kaca
SIPR SIVI

Pemeliharaan
Siklus 3 Bulan

 Cara Terbaik Dalam Merawatan Mobil 

 SIO2  
Safety Vision

 COATING KACA 
   (FREE-INKLUSIF)

Lapisan pelindung ekstra untuk 

menghindari jamur bisa merusak 

lapisan keramik mahal, dan terus 

menjaga hidrofobik pada kaca depan. 

Hidrofobik                   
Anti-Gores H9+

REKOMENDASI

 
Hidrofobik                     

Anti-Gores Mikro H9++

Sempurna 5 Tahun Sempurna 3 Tahun

3-Tahun Perlindungan       
(dikombinasikan dengan SIBC)
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                             Cara Ekonomis Dalam Merawatan Mobil 

                             Mingguan              Bulanan               Bulanan

sendiri bisa juga 
digunakan untuk 
cat doff 

SIO5

  OPSIONAL    OPSIONAL

   TRIM          SITR
 Trim Coat      Ban Hitam

        RESTORASI HITAM TRIM DAN BAN



SIO1
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1-Tahun Perlingungan       

Renew Gloss

 SIO2  
Safety Vision

 COATING KACA 
   (FREE-INKLUSIF)

Hidrofobik                 
Anti-Gores H9

Paling Ekonomis 

Body
  

Kaca
SIPR SIVI

Pemeliharaan
setiap 3 bulan

Lapisan pelindung untuk menghindari 

jamur bisa merusak cat pabrik, dan 

terus menjaga hidrofobik pada kaca 

depan. 

                             Cara Ekonomis Dalam Merawatan Mobil 
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Sempurna 1 Tahun

                             Mingguan              Bulanan               Bulanan
SHRE NWAS TIRB

Hidrofobik
Nano-Wash

Pure Shine
Shampoo

Tire & Rubber
Restorer

MPCL
Multi Purpose

Cleaner 



Diamond HD “Mirror Gloss    
(juga cocok untuk cat matte-dof)
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 Ultra Wet Look Gloss



Perlindungan pada bahan tekstil dan kulit

NANO-CERAMIC®      THE NEW GENERATION COATINGS NANO-CERAMIC.COM
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 Coating Ban Hitam 
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Restorasi Trim hitam hidrofobic dan perlindungan UV



Garansi
NANO-CERAMIC memberikan kualitas dan 
kehandalan terjamin dengan SIO1 (1 tahun), SIO3       
(3 tahun) dan SIO5 (5 tahun). 
(Full Body Kits)

Garansi produk memberi hak kepada Pembeli SIO1-
SIO3-SIO5 untuk aplikasi otomotif dengan benar pada 
permukaan cat saja.  Garansi dari perubahan warna, 
pengelupasan, retak atau delaminating.

Syarat & Ketentuan Garansi:

• Terdaftar disalah-satu dealer NANO-CERAMIC 
melalui formulir Pendaftaran E-Garansi pada 

      www.nano-ceramic.com.
• Mengikuti ketentuan dalam merawat kendaraan.
• Jamur air tidak termasuk dalam garansi ini.

Do it yourself or via our sms-service-card at one 
of our service points

SIO5

SIO1

011

SIO3
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Visi Keselamatan (Coating Kaca Inklusif)

Tahun

Tahun

Tahun
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• Untuk hasil terbaik, cuci hanya dengan Sampo Re-active Pure Shine untuk menghindari 
kontaminasi yang berlebihan.

• Hindari mencuci di bawah sinar matahari untuk meminimalkan goresan dan bercak air.
• Cuci dari atas ke bawah meninggalkan bagian paling kotor untuk menghindari 

kontaminasi silang.
• Menggunakan kain microfiber lembut untuk menghindari swirl marks.
• Mobil berlapis dapat dibersihkan dengan mesin cuci bertekanan pada 80-120 bar.

• Wajib dikeringkan, jangan biarkan kering karena udara. Air mengandung mineral 
yang bisa meninggalkan endapan yang menciptakan bercak air.

• Gunakan kain microfiber berkualitas untuk hasil terbaik dan hindari penyisipan 
agresif, biarkan bahan menyerap air. Pergunakan kain pengeringan microfiber 
yang telah kami sediakan.

• Jangan gunakan produk agresif berlebihan untuk memoles lapisan atau 
menghilangkan kontaminasi permukaan.

• Jangan gunakan tenaga berlebihan untuk menghilangkan jamur, burung atau 
kotoran pohon bergetah.

• Setelah anda mencuci mobil anda dengan SHRE Pure Shine Shampoo kami, 
oleskan kami dengan aman untuk menggunakan WSRE Menghilangkan Jamur 
Biodegradable dan biarkan meresap selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan air 
bersih.

• Jika kontaminasi noda masih terlihat, ulangi di atas atau gunakan dengan lembut 
SCRUB cleaner kami dengan handuk mikro.

• Bersihkan mobil dengan SHRE Pure Shine Shampoo, dan keringkan mobil, jika 
mobil kering bersih dengan steril CLEAN dan terapkan SIPR Si-Nano Protect / 
SIVI Si-Nano Vision sebagai langkah terakhir untuk membuat lapisan hidrofobik 
pelindung (glossy) sebagai sentuhan akhir .

• Setelah lapisan nano diterapkan, kami sangat menyarankan untuk menggunakan 
SIPR/SIVI untuk membuat lapisan pencegahan jamur air/oksidasi dan  disarankan 
untuk mengulanginya setiap 3 bulan sekali (sesuai instruksi).

Pencucian

Pengeringan

Menghilangkan Jamur

Pencegahan Jamur

Rekomendasi Program Perawatan
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•                       
membersihkan dalam pori-pori untuk menghilangkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh transpirasi atau merokok    
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Pembersih Interior 
Serba Guna

MPCL
Article No  : MPCL0500 500 ml   /  MPCL0500 500 ml                                                     

Konsumsi  : +/- 2,5 ml/m2 
Digunakan untuk      : Semua permukaan
Bidang aplikasi  : Interior mobil 

NANO-CERAMIC® Multi Purpose Cleaner membersihkan dan 
merawat semua permukaan interior cepat dan mudah.

Cukup semprotkan dan lap untuk membersihkan dan merawat 
plastik interior, vinil, kulit, kain, karet, logam, serat karbon, kayu, 
dan bahkan peralatan audio dan video.

NANO-CERAMIC® Multi Purpose Cleaner meninggalkan 
pelindung UV untuk menjaga semua permukaan tampak 
seperti baru!

Produk ini memiliki pewangi yang baik secara keseluruhan dan 
karena formula terkonsentrasi canggih itu membersihkan pori-
pori terkecil untuk menghilangkan bau yang membandel yang 
disebabkan oleh transpirasi seperti bau rokok.

Mudah diaplikasikan
cukup semprotkan lap
dan menyeka

Anti-bakteri

Bau yang enak

Anti-bau

40100703

Aplikator:
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Penghilang Jamur 
Aman digunakan 

WSRE

Anti-korosi

Aman digunakan

Artikel No  : WSRE0250 250ml / WSRE1000 1L
Konsumsi  : +/- 2 ml/m2    

Digunakan untuk : Permukaan keras
Bidang aplikasi   : Cat / kaca / plastik / chrome

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 cat 
dan kaca.

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

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

Melarutkan kalsium
dan magnesium

Kurangi bercak & 
pembuatan film

Bersih bertahan
lebih lama

Aplikasi: Basahi permukaan
tunggu 1 menit agar
kalsium dan magnesium 
dapat teratasi, jika 
dilemahkan
hapus resideu dan jika 
perlu gunakan pembersih 

•                      Penghilang jamur WSRE melaruthan kalsium dan magnesium ramah lingkungan  
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Pembersih Gosok
Tidak Gores

SCRUB

Tidak gores
aman digunakan

Artikel No  : SCRUB0250  250 ml / SCRUB1000 1L
Konsumsi  : +/- 2,5 ml/m2

Digunakan untuk  : Penghilang jamur
Bidang aplikasi  : Kaca / chrome

Jika mobil diaplikasikan dengan pelapis NANO-CERAMIC® 
dan jika mobil membutuhkan perawatan karena bintik-bintik 
air maka kami ingin menghilangkannya dengan cara yang 
paling lunak.

Scrub Pre-treatment Cleaner adalah sejenis senyawa halus, 
cocok untuk menggosok kaca cat, krom dan banyak bahan 
lainnya tanpa menggaruk permukaan.

Jika pelapis keramik masih bernoda setelah 
menggunakan penghapus titik air WSRB kami maka 
kami dapat menggunakan pembersih scrub ini dengan 
mengaplikasikannya melalui handuk mikro.
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•                      Penghilang jamur WSRE melaruthan kalsium dan magnesium ramah lingkungan  •                
 Pembersih scrub adalah cara aman untuk menghilangkan kontaminasi yang membandel dari permukaan krom dan kaca.
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40100703

Aplikator:



CLEAN
Artikel No                : CLEAN0500 500 ml / CLEAN1000 1L
Konsumsi                : +/- 75 ml -100 ml  (mobil standar)
Digunakan untuk    : Pembersih persiapan 
Bidang aplikasi       : Cat /kaca / plastik / chrome   
 

Pembersih Steril adalah campuran steril 100%, bentuk apa 
dengan bahan lain dan teknologi baru, untuk permukaan 
yang dipersiapkan dengan baik dan lebih mengikat.

• Permukaan jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk 
membersihkan dan aktif membersihkan pori-pori untuk 
menciptakan cengkeraman maksimal untuk aplikasi 
pelapisan teknologi tinggi.

• degreases dan bersiap dalam satu langkah

• aman dan ekonomis dalam penggunaan.

• tidak ada warna material

 Aman digunakan

Hapus minyak

Mudah diaplikasikan

Steril clean

Pembersih Steril 
Persiapan
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•                      Steril Clean membersihkan cat atau ceramic coating dan membuatnya siap untuk adhesi SIPR/SIVI
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40100703

Aplikator:
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Artikel No  : SIPR0250 250 ml / SIPR1000 1L 
Ketebalan                  :  0.5 mikron
Konsumsi  : +/- 10 ml-15 ml  (mobil standar)
Digunakan untuk : Gloss tinggi & pencegahan jamur                          
Bidang aplikasi  : Body mobil 

Ikatan molekul Si-Nano Protect® melindungi secara semi 
permanen pada clear coat yang telah dilapisi coating atau tidak. 

• Permukaannya jauh lebih mudah dan cepat untuk dibersihkan 
dan adhesi kotoran berkurang drastis.

• Membuat permukaan gloss tinggi, sealant ini memiliki efek 
dorong air yang luar biasa dan bersih lebih lama.

• Kotoran / jamur tidak akan mudah menempel.

• Dapat di-aplikasi-kan pada bagian plastik dan krom. Sangat 
sesuai untuk semua aplikasi otomotif dan sepeda motor.

• Serta cocok untuk perlindungan ruang mesin dan dashboard.

Akan bertahan sampai 3 bulan

Cara Aplikasi:

• halaman 18

•                      Lapisan glossy, efek dorong air untuk melindungi mobil yang terlindung Coating / tidak.

SIPR

Gloss tinggi

Mudah dibersihkan

Hidrofobik
dorong air & minyak

Anti-jamur

Mesin & dashboard              
gloss & perlindungan

Mudah diaplikasikan

Mobil & motor
gloss & perlindungan

Nano Protect  
Sealer ceramic
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•                      Steril Clean membersihkan cat atau ceramic coating dan membuatnya siap untuk adhesi SIPR/SIVI
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BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:
NANO-CERAMIC Si-Nano Protect, Steril & Shampo

PEMBERSIHAN
Bersihkan permukaan sampai permukaan benar-benar bersih. Cuci 
dengan mengunakan Re-Active Pure Shine Shampoo dan keringkan, 
lanjut menggunakan Steril Pre-Treatment Cleaner sebagai langkah 
terakhir untuk memastikan bahwa Si-Nano Protect dapat terikat 
pada permukaan yang bersih. 

APLIKASI
Kocoklah botol terlebih dahulu sebelum digunakan! Semprotkan 2-3 
kali pada microtowel bersih. Balurkan panel per panel secara merata. 
Bila diaplikasikan dengan benar, akan terlihat berkabut di permukaan. 
Lap kabut tersebut dengan menggunakan kain microfiber bersih.

PERIODE PENGERINGAN
Pada suhu normal, produk ini akan kering dalam 10 menit.

PERAWATAN
Gunakan Re-Active Pure Shine Shampo, ini mengaktifkan kembali 
lapisan dan membersihkan pada saat yang bersamaan, tanpa 
membiarkan film polimer atau bahan kimia pewarna yang bisa 
menghilangkan efek dorong air pada lapisan Si-Nano Protect®.

Produk ini bisa disimpan 
hingga 24 bulan (di ruangan 
yang sejuk, kering dan suhu 
stabil)

Konsumsi:
Sekitar 10-15 ml / mobil 
(ukuran standar) atau 2-3 triger 
semprotan / satu panel.
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 
rekomendasi: Menggunakan 
sarung tangan Lateks atau 
Nitril untuk memastikan tangan 
terlindungi dari kemungkinan 
kerusakan pada kulit.

Aplikator:

•                      Cocok untuk dashboard, ruang mesin & bagian lainnya membuat gloss, melindungi karena efek dorong air.
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•                      Cocok untuk dashboard, ruang mesin & bagian lainnya membuat gloss, melindungi karena efek dorong air.

Artikel No  : SIVI0250 250 ml / SIVI1000 1L
Ketebalan                  :  0.5 mikron
Konsumsi : +/- 8 ml-10 ml  untuk mobil standar
Digunakan untuk : Visibilitas, anti jamur & mudah dibersihkan
Bidang aplikasi   : Kaca mobil 
    
Si-Nano Vision mengikatan molekul permanen pada kaca 
yang permukaan dilapisi coating atau tidak.

Kaca akan lebih mudah dan cepat dibersihkan serta 
kotoran tidak mudah menempel.

• Lapisan ini memiliki efek dorong air yang luar biasa, 
membuat kaca tetap bersih.

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

• Visibilitas 30% lebih baik dalam kondisi hujan jadi lebih 
aman dalam mengendarai mobil.

Akan bertahan sampai 3 bulan

•                      Visibilitas +30% pada kondisi hujan

Visibilitas dan 
keamanan

Mudah pembersihan

Hidrofobik
dorong air & minyak

Anti-jamur

Mudah diaplikasikan

 

Cara Aplikasi:

• halaman 20

Visibility 
aman berkendara

SIVI
Nano Vision 
Sealer ceramic
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PEMBERSIHAN
Bersihkan permukaan kaca sampai permukaan benar-benar bersih. Gunakan 
Re-Active Pure Shine Shampo dan lanjut menggunakan Steril Pre-Treatment 
Cleaner sebagai langkah terakhir untuk memastikan bahwa Si-Nano Vision 
dapat terikat pada permukaan yang bersih. 

APLIKASI
Kocoklah botol terlebih dahulu sebelum digunakan! Semprotkan 2-3 kali pada 
microtowel bersih. Balurkan panel per panel secara merata. Bila diaplikasikan 
dengan benar, akan terlihat berkabut di permukaan. Lap kabut tersebut dengan 
menggunakan kain microfiber bersih.

PERIODE PENGERINGAN
Pada suhu normal, produk ini akan kering dalam 10 menit.

PERAWATAN
Gunakan Re-Active Pure Shine Shampo, ini mengaktifkan kembali lapisan dan 
membersihkan pada saat yang bersamaan, tanpa membiarkan film polimer 
atau bahan kimia pewarna yang bisa menghilangkan efek dorong air pada 
lapisan Si-Nano Vision.

AIR WIPER

SIVI Bisa juga digunakan sebagai air wiper dengan campuran 2:100

NANO-CERAMIC Si-Nano Vision, Steril & Shampo

Produk ini bisa disimpan 
hingga 24 bulan (di ruangan 
yang sejuk, kering dan suhu 
stabil)

Consumption:
Sekitar 8-10 ml / mobil 
(ukuran standar) atau 2 triger 
semprotan / satu Jendela.

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 
rekomendasi: Menggunakan 
sarung tangan Lateks atau 
Nitril untuk memastikan tangan 
terlindungi dari kemungkinan 
kerusakan pada kulit.

Aplikator:

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN:

•                      Si-Nano VISION juga bisa digunakan sebagai air wiper yang dicampurkan (perbandingan 2:100)
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•                    
80% lebih cepat kering, kurang kusam membuat mengkilap dan hidrofobik sehingga  4 minggu
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NWAS
Artikel No                : NWAS1000 1 L / NWAS5000 5 L  
Konsumsi                : +/- 85 ml -120 ml  (mobil standar)
Digunakan untuk    : pencucian dengan tangan atau otomatis
Bidang aplikasi       : untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi
    

Nanowash adalah sampo berteknologi tinggi yang 
dirancang khusus untuk mencuci mobil manual saat ini

mobil-mobil mengering 80% lebih cepat menghasilkan 
lebih sedikit kerja.

• Glossy Nano Shine

• Nanowash memiliki efek hidrofobik, kaca dan cat tetap 
lebih bersih untuk waktu yang lebih lama.

• interval pembersihan dan jamur akan berkurang.

• 80% lebih cepat kering, produktivitas ditingkatkan.

• Sudut permukaan super hidrofobik> 150°

Akan bertahan sampai 4 minggu

Pengenceran 1: 50 (max 1:100)

•                    
80% lebih cepat kering, kurang kusam membuat mengkilap dan hidrofobik sehingga  4 minggu

Nano-Wash
Hidrofobik
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Hidrofobik
dorong air & minyak

Anti-jamur

Mudah diaplikasikan

Bersih bertahan
lebih lama

Menghemat waktu

40100703

Aplikator:



•                     
Sentuhan terakhir

SHRE
Pure Shine Shampo
Mengaktifkan kembali
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Artikel No : SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L 
Konsumsi : +/- 18 ml -25 ml (mobil standar)
Digunakan untuk : Pencucian dengan tangan atau otomatis 
BBidang aplikasi : Untuk mobil yang dilapisi dan tidak dilapisi
    

Shampo mangaktifkan kembali adalah shampo berteknologi 
tinggi yang dirancang khusus untuk mencuci mobil manual. 

mobil-mobil mengering lebih cepat menghasilkan lebih sedikit 
pekerjaan, dan lebih banyak mobil dalam sehari.

• Gloss Shine

• sealant memiliki efek hidrofobik, kaca dan cat tetap lebih 
bersih untuk waktu yang lebih lama.

• interval pembersihan dan bentuk bintik-bintik air akan 
berkurang.

• lebih cepat kering, produktivitas ditingkatkan.

Pengenceran 1: 500

•                     Produk cuci mobil konvensional mengandung polimer dan pewarna kimia yang dapat menghilangkan efek hidrofobik
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Hidrofobik
dorong air & minyak

Anti-jamur

Mudah diaplikasikan

Bersih bertahan
lebih lama

Menghemat waktu
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Aplikator:



•                     
Sentuhan terakhir
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TIRB
Artikel No : TIRB0500 500ml / TIRB5000 5L
Konsumsi : +/- 45 ml -50 ml (mobil standar)
Digunakan untuk : Kembakikan sebagai baru 
Bidang aplikasi : Ban dan karet
    

Pemulih ini didasarkan pada formulasi UV yang 
dioptimalkan yang mengembalikan ban dan karet trim ke 
penampilan alami mereka.

Komponen yang menembus secara mendalam 
memberikan permukaan yang dirawat dengan tampilan 
yang tahan lama dan asli.

• Sangat tahan lama dan sangat menembus

• Tampilan alami Cocok untuk ban dan trim karet 
eksternal

• Dengan perawatan yang tepat Tire Rubber Gloss 
Restorer akan memiliki daya tahan sekitar 1000 
kilometer pada permukaan yang diaplikasikan.

Akan bertahan sampai 1000 km

Mudah diaplikasikan

Ban & Karet 
Kembalikan sebagai baru
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Aplikator:



 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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Untuk bantuan dalam menghilangkan kontaminasi 

atau bantuan dalam standar dan teknik pemeliharaan, 

harap hubungi pusat layanan terdekat untuk 

mendapatkan nasihat profesional.

Bawa pulang produk aftercare terbaik atau

mintalah distributor lokal atau pemasang profesional kami 

untuk merawat kendaraan Anda dengan NANO-CERAMIC.

Sebenarnya kami hanya
ingin melihatmu sekali!


