
تنظيف وحامية



طالء الجيل الجديد

تنظيف املرحاض والحامم: زجاج - مرآة - كروم - أكريليك - بورسلني - رخام

NANO-CERAMIC إذا تأثر السطح الزجاجي بشدة لدرجة أنه ال ميكن تنظيفه باستخدام مزيل SCRUB أو WSRE ، فريجى االتصال 

بأقرب موزع لدينا. سيكونون قادرين عىل تقديم املساعدة املهنية لتنظيف وتلميع السطح بشكل فعال.

مرشوع التعايف اتصل بتاجرنا
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عداد اإليداع

كالسيوم - مغنسيوم - حديد - صابون
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NANO-CERAMIC SIRP 

 هو طالء زجاجي غري مريئ عايل التقنية يغلق املسام بطبقة نانو سيليكا ، والتي توفر تأثريًا طاردا ً للامء ، لذلك تظل األسطح أكرث جفافاً ونظافة , و يختفي الطالء 

مبرور الوقت بسبب التآكل وميكن أن يستمر ملدة تصل إىل 3 سنوات إذا تم استخدامه مع شامبو SHRE , و استخدم منظف التعقيم الخاص بنا قبل التطبيق. 

.حافظ عليها جديدة دامئا ً : النانو سرياميك لديها مجموعة متفوقة من املنتجات

NANO-CERAMIC SHRE 

 )شامبو اعادة تنشيط طبقة النانو Pure Shine(. ال يحتوي هذا الشامبو عىل بوليمرات أو ألوان ولن يرتك طبقة من املواد الكيميائية عىل السطح. تعمل املواد 

الكيميائية التقليدية عىل تدمري التأثري الطارد للامء الذي توفره طبقة النانو الخاصة بنا و ميكن أن يتسبب تراكم املواد الكيميائية غري الرضورية يف أرضار تلون 

خطرية ودامئة لجميع أنواع األسطح. )يُضاف اللون إىل أنواع الشامبو التقليدية ألغراض التسويق فقط!(

 NANO-CERAMIC WSRE 

)مزيل بقع املاء( قابل للتحلل الحيوي وآمن لبرشتك. يتكون WRSE من أحامض صديقة للبيئة ميكنها إذابة رواسب الكالسيوم واملغنيسيوم والحديد والجري بشكل 

فعال عىل الزجاج والكروم والخزف والرخام والعديد من املواد األخرى. ننصح بإضافة القليل إىل شامبو SHRE عند الغسيل كل شهر , إذا كانت الرواسب املعدنية 

مقرش النانو سرياميك )معالجة مسبقة للفرك( هو مركب تنظيف وتنظيف لطيف ولكنه قوي ومناسب لتنظيف الزجاج والكروم والفوالذ املقاوم للصدأ والبورسلني 

والرخام والعديد من املواد األخرى دون خدش السطح.

اقرأ املزيد يف الصفحة 7

اقرأ املزيد يف الصفحة 9

اقرأ املزيد يف الصفحة 10

اقرأ املزيد يف الصفحة 12

التنظيف نصف الشهري

التنظيف اليومي

التنظيف األسبوعي

التنظيف اليومي

واقي طارد للامء

شامبو بيور شاين

بقع املاء - مزيل أثر الصابون

منظف متعدد األغراض

منظف املعالجة املسبقة التعقيم بالنانو سرياميك عبارة عن خليط معقم بنسبة ٪100 ، مكون من مكونات أخرى لسطح ربط معقم ورائع لطالءات نانوية ذات 

تقنية عالية قبل تطبيق أي مادة مانعة للترسب أو طالء ، من املهم التأكد من أن الطبقة السفلية خالية متاًما من بقايا الطالء وزيوت ومواد مالئة وملوثات. 

فاملكونات النشطة التي تجعل الطالء أو املواد املانعة للترسب أكرث فعالية يف صد املاء واألوساخ ، فضالً عن توفري مزيد من الصالبة .

التنظيف نصف الشهرياقرأ املزيد يف الصفحة 8 STERIL منظف

NANO-CERAMIC يعد منظف MPCL متعدد األغراض منظًفا داخلًيا رسيًعا لجميع األسطح ، ويسهل حمله واستخدامه يف كل مكان و إنه ذو رغوة منخفضة 

وخايل من الرائحة ومناسب بشكل خاص إلزالة البقع الصعبة من السجاد واألقمشة والفينيل والبالستيك والجلد بأمان.

التنظيف نصف الشهري منظف بالفرك اقرأ املزيد يف الصفحة 11
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األثاث يف الهواء الطلق

التنظيف الداخيل: زجاج - مطبخ - أبواب - أسطح طاوالت - أرضيات - سجاد - استانلس

مطبخ أرضية من البالط

أبواب بالستيك رخام / جرانيت / خشب

أرضية رخامية أرضية جرانيتية األرضيات الخشبية

زجاج

نسيج وجلد السجادالغزل والنسيج

حجر طبيعي خشب غري متقن

PROTECTING STAINLESS STEEL

ستانستيل املقاوم للصدأ مينع تكون البصامت ادوات الدوشمصعد رشفة
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األثاث يف الهواء الطلق

NANO-CERAMIC SHRE 

 )شامبو اعادة تنشيط طبقة النانو سرياميك Pure Shine(. ال يحتوي هذا الشامبو عىل بوليمرات أو ألوان ولن يرتك طبقة من املواد الكيميائية عىل السطح. تعمل 

املواد الكيميائية التقليدية عىل ازالة التأثري الطارد للامء الذي توفره طبقة النانو الخاصة بنا. ميكن أن يتسبب تراكم املواد الكيميائية غري الرضورية يف أرضار تلون 

خطرية ودامئة لجميع أنواع األسطح. )يُضاف اللون إىل أنواع الشامبو التقليدية ألغراض التسويق فقط!(

حافظ عليها جديدة : دامئًا النانو سرياميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من املنتجات.

 NANO-CERAMIC SIFP 

)واقي األرضية SI( هو تركيبة جديدة متاًما تجعل األرضية أقوى مبرتني وأكرث صالبة , و إنه سهل التطبيق و ببساطة قم بتخفيفه 1: 9 

باملاء. يوفر هذا التلميع الوقت ويسهل تطبيقه مقارنة مبركبات التلميع التقليدية األخرى ألنك لست بحاجة إىل إضافة املزيد من املاء 

أثناء التلميع. ما عليك سوى تلميع السطح حتى يجف متاما وإزالة البقايا.

 NANO-CERAMIC SIGS )Si-Gloss Sealer روابط 

أثناء التنظيف ، وتشكيل روابط جزيئية شبه دامئة ، وتوفري طبقة نانو المعة طاردة للامء عىل السطح. يجلب األسطح 

الباهتة واملترضرة ويجعل الحياة فيها من جديد و هذا العازل له تأثري طارد للامء ، مام يجعله منتًجا مثالًيا للطاوالت ، 

ويحمي السطح األصيل من بقع املاء.

يلتصق مانع الترسب الشفاف NANO-CERAMIC SIFX بأسطح الجلد والنسيج و يتم طرد املاء واألوساخ بشكل فعال 

من خالل هذا الحاجز املتني مع تأثري طارد للامء الذي يحافظ عىل نظافة السطح وجفافه وحاميته من امللوثات البيئية.

اقرأ املزيد يف الصفحة 9

التنظيف األسبوعي

تلميع منتظم

آخر 3 سنوات

التنظيف اليومي

اقرأ املزيد يف الصفحة 13

اقرأ املزيد يف الصفحة 14

اقرأ املزيد يف الصفحة 17

رخام / جرانيت / خشب

                                                                                                                                 NANO-CERAMIC SI10

عبارة عن طالء غري مريئ طويل األمد مقاوم للامء ويشكل روابط جزيئية شبه دامئة مع السطح بخطوتني بسيطتني: التنظيف 

والتطبيق. ميكن إزالة بصامت األصابع بسهولة باستخدام منشفة جافة من األلياف الدقيقة. السطح صحي أكرث ألن الطالء األملس 

مينع البكترييا من االلتصاق. يتميز الطالء بصالبة H9 املضادة للخدش ويحمي السطح من التآكل.

 اقرأ املزيد يف الصفحة 9/8آخر 5-10سنوات

يلتصق مانع الترسب الشفاف NANO-CERAMIC SIO8 بأسطح الحجر الطبيعي والخشب. مينع ترسب املاء واألوساخ إىل السطح 

, هذه الطبقة لها تأثري طارد للامء الذي يحافظ عىل نظافة السطح وجفافه. الحجر الطبيعي واألخشاب محمية من اخرتاق التلوث 

وآثار العوامل الجوية.

اقرأ املزيد يف الصفحة 16آخر 5 سنوات

شامبو بيور شاين

جهاز ختم اللمعان

حامي األرضيات

طالء الفوالذ املقاوم للصدأ

أحجار طبيعية - آلة ختم الخشب

آلة ختم الجلد / املنسوجات
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حامية األغشية الرقيقة:  زجاج - مركب - بالط - أحجار - خرسانة

حجر اليم متبلور حجر الكلسالبالط املتحولة

كوارتز رخام تينارج

بالط سرياميك المع

زجاج

بالط سرياميك غري المع مايت ستون
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مرآة

كروم

ستانلس ستيل لوحات املطبخ ACP ةحول بكرم



آخر 2-5 سنوات

آخر 5-10 سنوات

آخر 5-10 سنوات

    طالء الزجاج

   طالء السرياميك

SIO9              SIO7  SI10     السطح األصيل

    طالء السرياميك

الزجاجات تشمل الغطاء الداخيل وقابس القطارة

دامئًا النانو سرياميك لديه الجديد مع مجموعة متفوقة من املنتجات

الكتيب صفحة  9/8

تنظيف وحامية

الكتيب صفحة  9/8

تنظيف وحامية

الكتيب صفحة  9/8

تنظيف وحامية

قضيب

NANO-CERAMIC SIO6 ختم مسام الزجاج واملرايا ، وميكن استخدامه أيًضا عىل أسطح األكريليك. لها صالبة 2H )2 ميكرون(. 

مسعور: طارد املياه واألوساخ ، للصيانة ، ميكن استخدام SIRP ، يجب أن يكون السطح نظيًفا ومعقاًم قبل التطبيق.

NANO-CERAMIC SIO7 يغلق مسام البالط الالمعوالكروم

ميكن استخدامها أيًضا يف الفوالذ املقاوم للصدأ )مضاد للبصمة( ، الخزف الخزيف ، الرخام ، الجرانيت ، األسطح املطلية واأللواح املركبة. 

لديها صالبة 9H )6 ميكرون(. مسعور: طارد املياه واألوساخ ، للصيانة ، ميكن استخدام SIRP ، يجب أن يكون السطح نظيًفا ومعقاًم 

قبل التطبيق.

 NANO-CERAMIC SIO9 

ختم مسام الفوالذ املقاوم للصدأ )مضاد للبصمة( ، السرياميك ، الرخام ، الجرانيت ، الكروم ، 9H +++ صالبة )2 ميكرون(. قوي : طالء 

التآكل. يدوم 10 سنوات يوىص به لألسطح غري الالمعة والتي قد ال تتحول إىل مظهر أكرث ملعانًا. ميكن أيًضا استخدام SIBC كطبقة 

أساسية مع SIO7 كطبقة علوية ، يجب أن يكون السطح نظيًفا قبل التطبيق
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آخر 5-10 سنوات الكتيب صفحة  9/8    طالء السرياميك

تنظيف وحامية

 NANO-CERAMIC SI10 

يجعل األسطح املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ واأللواح فائقة النعومة ومضادة لبصامت األصابع وسهلة التنظيف ومضادة للخدش. 

تبلغ صالبته 9 ساعات وسامكة 6 ميكرون. الطالء كاره للامء وطارد للامء واألوساخ وله مانع لألشعة فوق البنفسجية بالداخل ، وميكن 

أيًضا استخدام SI10 عىل سرياميك البورسلني والرخام والجرانيت واألسطح املطلية واأللواح املركبة.



SIO60050-GLASS MIRROR 50 ml 2 Micron : كود املنتج

SIO70050-GLOSSY TILE CHROME 50 ml 8 Micron : كود املنتج

SIO90050-MATTE STONE & TILE  50 ml 2 Micron : كود املنتج

SI100050-STAINLESS-PANELS 50 ml 8 Micron : كود املنتج

الستهالك: +/- 2 مل / م 2

منطقة قابلة للوصول: +/- 25 م 2 لوحة + 25 م 2 زجاج

يستخدم ل: )SIO6( زجاج ، مرآة ، أكريليك )SIO7( بالط المع ، بورسلني كروم ، رخام ، جرانيت ، أسطح مطلية 

، خشب ملمع. )SIO9( Matte Stone & Tile )SI10( ألواح مطبخ من الفوالذ املقاوم للصدأ وألواح مركبة 

)ACPs(

سوف يربز متجرك أو مكتبك بسبب نظافته! تحتوي مجموعات األدوات هذه عىل كل يشء لجعل واجهتك محمية 

بطبقة سرياميك عالية التقنية.

خطوتني بسيطتني: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.

السطح األصيل محمي ضد التآكل.

يجعل السطح مضاًدا للخدش وأسهل وأرسع يف التنظيف. يتم تقليل التصاق األوساخ بشكل كبري.

يعزز األسطح األكرث صحية.

هذا الطالء له تأثري طارد  للامء ، ويظل السطح نظيًفا لفرتة أطول. سيتم تقليل فرتات التنظيف وكذلك تكون بقع 

املاء بشكل كبري.

تدوم 10 سنوات عىل الواجهة ، 3 سنوات عىل النوافذ

ممتاز

طارد للامء

خفض تكاليف التنظيف

التنظيف الذايت

يبقى أنظف لفرتة أطول

سهلة التطبيق

طاردة للامء

مضاد للتآكل

مضاد للخدش

الرؤية

والسالمة

يحمي لك
استثامرك

كيفية االستخدام : أنظر الصفحة20   
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 qr تطبيق كود

لفحص الفيلم

داخيل

وخارجي

SIO6/O7/09/10
حامي واجهات املباين

زجاج و الواح  وبالط

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

مينع تكون البصامت
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حامي و طارد

زجاج / سرياميك / مرايا

SIRP

  SIRP0500 500 ml   :كود املنتج

     SIRP5000 5L / SIRP020L  20L    

االستهالك: +/- 2 مل / م 2

يستخدم ل: زجاج االستحامم والسرياميك واملرايا والرخام

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

   املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد

 SIRP  عبارة عن طالء سطحي غري مريئ طويل األمد للغاية يشكل روابط جزيئية شبه دامئة مع السطح. تتمثل 

الوظيفة الرئيسية ملعالجة األسطح الصلبة باستخدام SIRP يف سد املسام الصغرية ، مام يجعلها سطًحا أكرث نعومة 

يصد املاء وامللوثات.

خطوتني بسيطتني: التنظيف باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا وتطبيقه.

يجعل تنظيف السطح أسهل بكثري وأرسع ، ويقلل التصاق األوساخ بشكل كبري.

يعزز األسطح األكرث صحية.

هذا الطالء له تأثري طارد للامء ، ويظل السطح نظيًفا لفرتة أطول ، وستقل فرتات التنظيف وكذلك تكون بقع املاء 

بشكل كبري.

سوف تستمر 12 غسلة

ممتاز

طاردة للامء

تكاليف التنظيف أقل تكلفة

التنظيف الذايت

يبقى أنظف لفرتة أطول

سهلة التطبيق

طارد لبقع املاء

وضوح

وأمان

 

كيفية االستخدام : أنظر الصفحة 20

قبل العالجبعد العالج

ادوات التطبيق:

010

 qr تطبيق كود

لفحص الفيلم

داخيل

وخارجي



011

معقم 100٪

الرؤية

والسالمة

داحيل

وخارجي

إزالة الشحوم

Easy Clean

منظف و معقم

األسطح الصلبة

CLEAN

 CLEAN0500500 ml / CLEAN5000 5L / CLEAN020L  :معرف املنتج

االستهالك: +/- 3.3 مل / م 2

تستخدم: لزجاج النوافذ ، السرياميك ، املرايا ، الرخام ، الخشب ، الفوالذ

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد.

معقم ٪100 بتقنية التعشيق النانوية )الرفع الفعال يزيل الشحوم من السطح(

تنظيف األسطح وإزالة املخلفات.

تنظيف القفازات والدفاتر والهواتف أو أي عنرص آخر يدخل غرفة األبحاث.

امسح من أجل املرور إىل البيئات الخاضعة للرقابة.

SIO2 / SIO3 / SIO5  :املعالجة املسبقة لتطبيق طالء األغشية الرقيقة

٪100 معقم

ادوات التطبيق:

سهلة التطبيق

رش وامسح

011

 qr تطبيق كود

لفحص الفيلم
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NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

SHRE
شامبو بيور شاين

متعدد األغراض

SHRE1000 1L / SHRE5000 5L / SHRE020L 20L  :كود املنتج

االستهالك: 20 مل: 10 لرت ماء

يستخدم: للتنظيف اليومي

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد.

 شامبو إعادة تنشيط Pure Shine هو تقنية متقدمة ، منظف رغوي متعدد األغراض يحتوي عىل مساعد 

الشطف و سيرتك األسطح الصلبة جافة تقريًبا بعد الشطف باملاء النظيف.

لضامن التأثري “سهل التنظيف” الذي توفره طبقات النانو لدينا ، يجب أن تكون األسطح خالية من األصباغ 

والشمع أو مواد منع الترسب البوليمر.

ال يحتوي هذا املنظف متعدد األغراض عىل بوليمرات أو ألوان ولن يرتك طبقة من املواد الكيميائية عىل 

السطح.

آمن لالستخدام لتنظيف جميع األسطح غري املسامية ويلبي تصنيف درجة الطعام للمطابخ100٪.

نسبة التخفيف 1ايل 500 )اقتصادية للغاية(

سهلة التطبيق

رش وامسح

يبقى نظيف لفرتة أطول

سهل التنظيف

درجة الطعام

ادوات التطبيق:
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مزيل املعادن

األسطح الصلبة

WSRE

WSRE500500ml / WSRE5000 5L / WSRE020L 20L :معرف املنتج

االستهالك: +/- 2 مل / م 2

يستخدم:لألسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

   املطارات واملراكز الطبية واملدارس وأكرث من ذلك ، هذا مزيل البقع القابل للتحلل البيولوجي بالكامل مصنوع من 

مزيج تآزري فائق من األحامض الصديقة للبيئة لتعزيز أداء التنظيف والتوفري املحتمل يف التكاليف. WSRE مثايل 

إلزالة الرواسب املعدنية من الزجاج والفوالذ والبورسلني والعديد من املواد األخرى.

WRSE مضاد للتآكل وآمن لالستخدام عىل جميع األسطح الصلبة.

مينع WRSE ترسب بقايا الصابون وميكن استخدامه إلذابة الرتسبات الكلسية املتكونة من املاء العرس.

ملصق GHS: ال توجد بطاقة مخاطر صحية أو سمية حادة

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(

آمنة لالستخدام

التطبيق: بلل السطح ، وانتظر دقيقة واحدة حتى يتم 

تنظيف السطح

ميكن أن يذوب الكالسيوم واملغنيسيوم. امسح أي 

بقايا ، وإذا لزم األمر ، استخدم منظف املقرش لتنظيفه 

بعمق أكرب.

غري قابلة للتآكل

آمن للبرشة

يذوب الكالسيوم

واملغنيسيوم

يقلل الظهور

سهلة التطبيق

رش ونظف
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لفحص الفيلم
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منظف و مقرش

األسطح الصلبة

SCRUB

 SCRUB0250250ml / SCRUB5000 5L / SCRUB020L 20L  :معرف املنتج

االستهالك: +/- 2.5 مل / م 2

يستخدم: لألسطح الصلبة

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد.

منظف املعالجة املسبقة عبارة عن مركب فرك ناعم ومناسب لتنظيف الزجاج والفوالذ والبورسلني والعديد من 

املواد األخرى دون خدش السطح.

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من قوة الكشط ، فريجى استخدام وسادة التقشري املصممة خصيًصا لدينا.

ال يرتك أي خدوش خلفه بعد العالج.

غري قابل للخدش

ادوات التطبيق:
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MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L / MPCL020L 20L :كود املنتج

االستهالك: 5 مل / م 2

يستخدم ل: تنظيف جميع األسطح الداخلية

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، املساكن السكنية ، املطارات ،

مراكز طبية ومدارس وأكرث

 

املنظف متعدد األغراض هو منظف داخيل رسيع لجميع األسطح ، ورغوة منخفضة ، وخايل من الروائح ، ومناسب بشكل خاص إلزالة 

البقع الصعبة من السجاد واألقمشة والفينيل والبالستيك والجلد بأمان.

من السهل جًدا تنظيف األوساخ.

خليط جاهز لالستخدام مع القوة الكيميائية املناسبة وآمن لالستخدام

بالتأكيد آمن عىل أسطح األقمشة والسجاد والبالستيك والجلد واملطاط وال يبهت الطالء.

قم بإزالة األوساخ والغبار وبقايا الطعام برسعة

آمن لالستخدام وال يرض بالسطح

منظف متعدد األغراض

لجميع األسطح

MPCL

رسيع االستخدام

يبقى نظيف ملدة اطول

الرتبة سهلة اإلزالة

داخيل

وخارجي

       

سهل التطبيق

رش وامسح

من غري بقع ملونة

قبل معالجبعد العالج
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قبل املعالجة بعد املعالجة قبل املعالجة بعد املعالجة

SIGS0500500ml / SIGS5000 5L / SIGS020L 20L :كود املنتج

االستهالك: +/- 2،5 مل / م 2

يستخدم ل: رخام / جرانيت / خشب / بالستيك / معدن

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، املساكن السكنية ، املطارات ،

مراكز طبية ومدارس وأكرث

يشكل Si-Gloss Sealer روابط جزيئية شبه دامئة لحامية األسطح الصلبة.

عودة األسطح إىل الحياة ، تاركًا ملسة نهائية المعة من الساتان النظيف

هذا العازل له تأثري طارد  للامء ، مام يجعله منتًجا مثالًيا ملنع حلقات التجفيف عىل الطاوالت

املطهر البكتريي املوجود يف طبقة النانو الطاردة للامء يزيل الفريوسات والبكترييا ويقلل من فرصة التلوث ، وتستمر عملية 

التطهري طاملا أن طبقة النانو موجودة عىل السطح

جدد كل سطح

SIGS
صقيل سيلر

األسطح الصلبة

يبقى نظيف ملدة اطول

:نافرة للامء

طارد املاء والزيت

طارد لبق املاء

سهل التطبيق

رش وامسح

يقاوم حلقات التجفيف

داخيل

وخارجي

       

ادوات التطبيق:
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حامية

األرضيات الصلبة

SIFP

SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L  :كود املنتج

االستهالك: +/- 5 مل / م 2 أو جاهز لالستخدام 50 مل / م 2

يستخدم ل: أرضيات من الرخام / الجرانيت / البالط / الخشب

مجال التطبيق: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

 املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد.

يتكون Floor Nano-Polish من أحدث تركيبة املواد املتقدمة ، مام يجعل حامية األرضيات مرنة ، ولكنها أقوى وأكرث 

متانة من منافسينا.

يسمح التخفيف البسيط 1 ايل 9 باملاء العادي بتطبيق عملية التلميع املوفرة للوقت بسهولة والتي ال تتطلب إضافة 

مياه إضافية.

قم بتلميع األرضية حتى تجف تقريًبا ، ثم قم بإزالة البقايا.

انتظر ملدة 10 دقائق ، ثم قم بإنهاء التلميع حتى يصبح شديد اللمعان باستخدام وسادة تلميع دقيقة.

يحمي مرتني أطول من الحلول األخرى.

سهل التطبيق

رش وامسح

:نافرة للامء

طارد املاء والزيت

داخيل

وخارجي

يبقى نظيف ملدة اطول

خفض تكاليف التنظيف

متفوق

صالبة

Untreated After treatment 

أدوات االستخدام :
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 qr تطبيق كود

لفحص الفيلم
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SIO80500500ml / SIO85000 5L / SIO8020L 20L :كود املنتج

االستهالك: +/- 40 مل / م 2

يستخدم ل: الحجر الطبيعي ، الخشب غري املصقول

التطبيق امليداين: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

   املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد

يشكل مانع الترسب غري املريئ SIO8 رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة.

يتم طرد املاء واألوساخ بشكل فعال.

تذهب النظافة إىل مستوى أعىل.

هذا الطالء له تأثري كاره للامء ، مام يجعل األسطح تبقى أكرث نظافة وجفاًفا لفرتة أطول.

فرتات التنظيف عىل الجدران أطول ، وسوف تقل الحاجة إىل الرتميم بشكل كبري.

الحجر الطبيعي والخشب محميان من اخرتاق التلوث.

يدوم ملدة 5 سنوات

تنفس

مرن &

يبقى نظيف ملدة اطول

غري مرىئ

االنسكابات سهلة االزالة

:طاردة للامء

طارد املاء والزيت

داخيل

وخارجي

حامية

خشب طبيعي / حجر طبيعي

SIO8

طريقة االستخدام: صفحة 20

قابل للرش

سهل التطبيق

رش وامسح
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طريقة االستخدام: صفحة 20 SIFX0500500ml / SIFX5000 5L / SIFX020L 20L :معرف املنتج

االستهالك: +/- 20 مل / م 2 )جلد( 40 مل / م 2 )نسيج(

يستخدم ل: املنسوجات والجلود والسجاد والقامش

التطبيق امليداين: الفنادق ، مباين املكاتب ، اإلسكان السكني ،

 املطارات واملراكز الطبية واملدارس واملزيد

تشكل مواد منع الترسب غري املرئية SIFX رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة مع ألياف النسيج واألسطح الجلدية.

يتم طرد املاء واألوساخ بشكل فعال ، كام يسهل إزالة االنسكابات.

تذهب النظافة إىل مستوى أعىل.

هذا الطالء له تأثري كاره للامء ، مام يجعل األقمشة والجلود والسجاد تبقى أكرث نظافة وجفافًا لفرتة أطول.

فرتات التنظيف عىل السجاد أطول ، وسوف تقل الحاجة إىل الرتميم بشكل كبري.

تدوم من 3-1 سنوات 

تنفس

مرن &

يبقى نظيف ملدة اطول

االنسكابات سهلة االزالة

داخيل

وخارجي

:طاردة للامء

طارد املاء والزيت

       

شفاف

األلوان األصلية تبقى

قابل للرش

سهل التطبيق

رش وامسح

حامية

قامش / جلد / قامش

SIFX

019
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NANO-CERAMIC SIRP, SIO6, SIO7, SIBC, SIO8, SIO9, SI10 SIFXكيف تستعمل:

ميكن تخزين هذه املنتجات ملدة 
تصل إىل 24 شهًرا )يف بيئة جافة 

ومستقرة لدرجة الحرارة ومظلمة(

درجة الحرارة املحيطة:
30-5 درجة مئوية - تجنب أشعة 

الشمس املبارشة و / أو الرطوبة 
العالية للهواء.

األهمية:
NANO- قبل استخدام منتج

CERAMIC ، يرجى التأكد من 
ارتداء معدات الحامية املناسبة. 

نويص دامئًا باستخدام قفازات 
الالتكس أو النرتيل للتأكد من حامية 
يديك من أي رضر محتمل لبرشتك. 

استخدم قناًعا ملزيد من األمان.

التنظيف
نظف السطح جيًدا باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا حتى يصبح نظيًفا متاًما. إذا لزم 

األمر ، استخدم منظف التقشري أو شامبو إعادة تنشيط PURE SHINE مسبًقا. تأكد من 
إزالة جميع امللوثات بحيث ميكن للطالء الزجاجي االلتصاق بشكل صحيح عىل سطح نظيف. 

تأكد من أن السطح جاف متاًما قبل التطبيق!

SIRP تطبيق
رش طبقة من NANO SIRP عىل السطح وافركها مبنشفة جافة ، واستمر يف فركها عىل 

السطح بضغط قوي وامسح حتى يصبح املنتج مستويًا وال يظهر سوى القليل من  البقايا و 
بقطعة قامش نظيفة من األلياف الدقيقة بعد حوايل دقيقة ال يحتاج سوى القليل من الضغط 

إلزالة البقايا متاًما. وقت املعالجة 1 ساعة.

SI10 SIO9 SIO7 SIO6 تطبيق
رج العبوة جيًدا قبل االستخدام! خذ وسادة قطنية ناعمة واسكب عليها بضع قطرات من 
الطالء )ابدأ بكميات صغرية ، ال يلزم سوى القليل من املنتج(. يرطب األسطح الفوالذية أو 
الخشبية بالتساوي. انتظر +/- 30 ثانية 2 دقيقة. عند تطبيقه بشكل صحيح ، ميكنك رؤية 

ضباب رمادي فاتح جديد عىل السطح. قم بإزالة الضباب برفق بعد كل املذيبات

SIFX و SIO8 تطبيق
نظف السطح جيًدا حتى يصبح نظيًفا متاًما. تأكد من إزالة كل التلوث بحيث ميكن أن يلتصق 
مانع الترسب بشكل صحيح عىل سطح نظيف. تأكد من أن السطح جاف متاًما قبل التطبيق! 

رج العبوة جيًدا قبل االستخدام! ضعه يف بخاخ ورش حتى يتشبع السطح ، واترك السطح 
يجف ملدة 24 ساعة. رج العبوات جيًدا قبل االستخدام! ضعه يف بخاخ ورش حتى يتشبع 

السطح ، واترك السطح يجف ملدة 24 ساعة.

االنتظار
مبارشة بعد التلميع ، يكون الطالء جاًفا ومقاوًما للمس يف درجة الحرارة املحيطة العادية ، 

تتم معالجة الطالءات متاًما بعد حوايل 12 ساعة.
قفازات

كاممة

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

(ورقة بيانات السالمة) SDS المسح الضويئ لـ



023023

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

مسح لتطبيق الفيديو
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!أي سطح يمكن أن يظل جديًدا


