
تنظيف وحماية



ما هو طالء النانو سيراميك ؟

ما الذي يجعل طالء النانو سيراميك مختلًفا تماًما؟

 طالء النانو سيراميك ذو األغشية الرقيقة هو طالء ثوري شديد التحمل يوفر حماية فائقة و

.مقاومة للخدوش شبه دائمة لجميع تشطيبات المركبات والدهانات واألسطح الخارجية

 طالء طبقة النانو سيراميك أقوى بأربع مرات من طبقات طالء المصنع ويمكن أن

 يمتص التلف الذي قد يؤثر عىل مظهر الطالء وسالمته و يقلل هذا الطالء الثوري

 المتين للغاية عالمات الدوامات والخدوش الخفيفة مع حماية طالء المصنع

.والحفاظ عليه

 طالء النانو سيراميك مقاومة تماًما للمواد البيئية الحمضية مثل فضالت الطيور ،

 وبقايا الحشرات ، واألمطار الحمضية ، ونسغ األشجار ، عىل عكس طالء مصنع

 سيارتك ، والذي يمكن أن يحفر بشكل دائم ويتلف بسبب هذه المواد. يوفر طالء النانو

 سيراميك حواجز واقية متقدمة ألسطح سيارتك ، مما يحافظ عىل اللمسات النهائية

.شديدة اللمعان وغير الالمعة
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.يلمع ويحمي حواف األلومنيوم والكروم مع تقليل تراكم غبار الفرامل

ما يه فوائد طالء النانو سيراميك ؟ 
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صالبة الفيديو
كود -QR مسح



ما يه فوائد طالء النانو سيراميك ؟ 

طريقة االستخدام ؟

 توفر الطالءات ذات األغشية الرقيقة النانوية للسيراميك للمركبات طالءًا فائًقا وشبه دائم وواضح ومقاوم للحفر 

 الكيميايئ ، وأقىس من تشطيبات طالء المصنع ، وقادرًا عىل تقليل عالمات الدوامات والخدوش الدقيقة مع ترك

.سطح أفضل طارد للماء أسهل يف التنظيف ويبىق أنظف لفترة أطول

 يمكن معالجة جميع أجزاء المركبة باستخدام أحد طالءات طبقة النانو سيراميك إلستعادة اللون واللمعان

 للزخارف البالستيكية مع حماية متطورة ضد الماء واألشعة فوق البنفسجية. حىت الكروم واأللمنيوم والمعادن

 األخرى يمكن أن يكون لها حماية إضافية ، حيث يمكن أن تتحمل طبقات الطالء لدينا درجات حرارة تزيد عن

.850 درجة مئوية

.الخطوة 1: إذا كانت الطبقة السطحية لطبقة المصنع الشفافة تالفة وملوثة

.الخطوة 2: تنظيف وتلميع الطبقة الشفافة للحصول عىل سطح أملس ومستوي

.الخطوة 3: استعادة سماكة الطالء بطبقة فائقة التحمل من طالء النانو سيراميك الرقيق
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SIO5 
لمعان ألمايس عاكس

04

SIO3  
الملمع البراق

SIBC
قاعدة غطاء غوريال

8 ميكرون

تقليل الخدوش باستخدام H9 + الصالبة

تأثير فائق مقاوم للماء 

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية

مقاومة األشعة فوق البنفسجية والحرارة

صالبة قوية

حماية تصل إىل 3 سنوات عىل طالء المصنع وضمان 

محدود لمدة عام واحد.

ضمان محدود لمدة 3 سنوات إذا اتبعت برنامج الصيانة 

)SIBC الخاص بنا )باالشتراك مع

SIO1  
تجديد اللمعان

4 ميكرون

H9 لمعان متجدد بصالبة

تأثير قوي ومميز

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية

مقاومة األشعة فوق البنفسجية والحرارة

صالبة قوية 

ضمان محدود لمدة عام واحد إذا اتبعت برنامج الصيانة 

  )SIBC الخاص بنا )باالشتراك مع

2.5 ميكرون طبقة أساسية  

حماية شبه دائمة.  

موىص به بشكل خاص عند الطالء الخفيف.  

توفر طبقة األساس SIBC صالبة فائقة H9 +++ مع لمسة نهائية   

ناعمة غير قابلة لإلزالة تقريبًا جاهزة للربط مع أي من طبقات 

الطالء الواقية .

تأثير قوي و رائع  

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية  

مقاومة األشعة فوق البنفسجية والحرارة  

2.5 ميكرون HD )كثافة عالية(	 

 	++ H9 تقليل الخدوش الدقيقة مع صالبة

تأثير قوي رائع	 

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية	 

مقاومة األشعة فوق البنفسجية والحرارة	 

حماية تصل إىل 5 سنوات عىل طالء المصنع	 

ضمان محدود لمدة 5 سنوات إذا اتبعت برنامج الصيانة 	 

)SIBC الخاص بنا )باالشتراك مع

سائل طالء النانو سيراميك متوفر بدرجات مختلفة:
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مرنة وقابلة للتنفس

تأثير قوي و رائع

مقاومة ممتازة للعوامل الجوية

 حماية تصل إىل عام عىل األقمشة والجلود وضمان محدود

لمدة 1 شهر
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SIFX 
الجلود واالقمشة

SIVI 
Si-Nano رؤية 

SIPR 
Si-Nano حماية

0.5 ميكرون

تستخدم يف الطالء ، الحواف ، الكروم ، البالستيك ، لوحة 

القيادة والمحرك

سهل التطبيق: رش ، امسح ، طبق

تنطبق عىل السيارات المطلية / غير المطلية

تأثير قوي

يعيد لمعانه األصيل

طبقة واقية ضد بقعة الماء

يستمر لمدة تصل إىل 3 أشهر مع تطبيق واحد

0.5 ميكرون	 

تنطبق عىل الزجاج األمامي والمرايا	 

يمكن استخدامه كمادة مضافة لسائل المساحات	 

)2: 100 تخفيف(	 

سهل التطبيق: رش ، امسح ، انتهي 	 

تنطبق عىل السيارات المطلية / غير المطلية	 

تأثير قوي	 

%30 رؤية أفضل يف الظروف الممطرة	 

طبقة واقية ضد بقع الماء	 

يستمر لمدة تصل إىل 3 أشهر مع تطبيق واحد	 

SIO2 
رؤية السالمة

دورة صيانة لمدة 3 اشهر دورة صيانة لمدة 3 اشهر

سد مسام الزجاج واالكريليك والمرايا

 يصد الماء من أجل رؤية أفضل بنسبة %30 يف الظروف

الممطرة

2H) صالبة )2 ميكرون 

قوي: طارد للماء واألوساخ

تستمر من 6 إىل 12 شهرًا
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 اختياري                     اختياري        

         3 سنوات

حماية لمدة 7 سنوات
)
SIBC  باالشتراك مع

(

SIO5
HD األلماس

لمعان المرآة

حماية لمدة 5 سنوات

)SIBC باالشتراك مع(

SIO3
فائقة

ملمع المظهر المبلل

 يرمم السيارات اليت تم إعادة طالءها

وتلفها بشكل واضح

غوريال

طبقة أساسية

ال يتفاعل مع الماء

حماية شبه دائمة

H9+++ قريبة من

المصابيح األمامية )كتلة األشعة فوق 

البنفسجية(

SIBC + SIO3 / SIO5 =

SIBC 

طالء الحماية الداخلية

األقمشة والجلود والقماش

SIFX

اختياري

06

الهيكل

  

ج لزجا ا

SIPR SIVI

اعمال صيانة

دورة لمدة 3 أشهر
اختياري

SIO2
رؤية السالمة

طالء الواجهات الزجاجية
   )متضمن مجانًا(

 طبقة واقية إضافية لتجنب بقع الماء اليت يمكن أن تلحق

الضرر بطبقة السيراميك ، وللحفاظ عىل حاجز قوي

نافرة من الماء

مقاوم للخدش

H9+

طاردة للماء

 مقاومة للخدش

H9++

موىص به

        5 سنوات

SIO5 منتج مستقل 
يمكن استخدامه 

أيًضا عىل الطالء غير 
الالمع نظرًا لسمكه 2.5 

ميكرون.

   SI11           SITR
اطارات سوداء         جنوط سوداء   

استعادة اإلطارات والقطع  البالستيكية

SIO2
رؤية السالمة

طالء الواجهات الزجاجية
)متضمن مجانًا(   

خطة الحماية النهائية
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SIO1

      حماية لمدة 3 سنوات

تجديد
اللمعان

مقاوم للخدش وطارد للماء

H9

3 شهور

 الهيكل

  

ج لزجا ا

SIPR SIVI

اعمال صيانة
كل 3 أشهر

اختياري

 طبقة واقية لتجنب بقع الماء اليت يمكن أن تلحق

 الضرر بطبقة المصنع الشفافة ، ولجعل الطالء

.والزجاج األمامي قوي

        1 سنة

SHRE
 االطارات
والمطاط

TIRBNWAS
 نانو للغسيل
طارد للماء

شامبو رغوي

MPCL
 منظف متعدد

 األغراض

SIO2
رؤية السالمة

طالء الواجهات الزجاجية
)متضمن مجانًا(   

خطة الحماية القياسية  

سنويا   أسبويع شهريا 
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ملمع شديد اللمعان

لمعان األلماس العاكس
)يمكن استخدامه أيًضا للدهانات غير الالمعة(

 فيديو المنتج
 مسح رمز
 االستجابة
السريعة
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حماية الجلد واالنسجة والقماش

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم
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.يعيد تجديد البالستيك مع حماية من األشعة فوق البنفسجية

طالء أسود عميق لإلطارات      

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد



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

E-Warranty and Service Card included 

011

ضمان الجودة من نانو-سيراميك مضمونان بضمانات محدودة لمدة

 SIO1 و 3 سنوات يف

 SIO3 و 5 سنوات يف

 SIO5 و 7 سنوات يف

)عالجات مجموعة الهيكل بالكامل(.

  تنطبق ضمانات المنتج المحدودة عىل تطبيقات السيارات اليت تم تثبيتها 

بشكل احترايف عىل األسطح المطلية فقط ، وتغيط تغير اللون ، والتقشير 

، والتشقق ، والتفكيك.

لن يتم قبول جميع المطالبات الناتجة عن الصيانة الخاطئة ، الضمانات 

صالحة فقط عندما يتم تسجيلها من قبل أحد الموظفين المعتمدين 

لدينا عبر نموذج التسجيل يف الضمان اإللكتروين عىل موقعنا.

رؤية السالمة

طالء الزجاج األمامي )مجاين(

SIO5

SIO1

SIO3

.يعيد تجديد البالستيك مع حماية من األشعة فوق البنفسجية

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم
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 للحصول عىل أفضل النتائج ، استخدم شامبو                                           بشكل أسبويع لتجنب تراكم التلوث المفرط و تحتوي 

أنواع الشامبو التقليدية عىل الشمع والبوليمرات اليت تقلل من تأثير طرد الماء.

تجنب الغسيل يف ضوء الشمس المباشر لتقليل اثر الشامبو وبقع الماء.

اغسل من أعىل ألسفل بمنشفة من األلياف الدقيقة ، واترك األجزاء المتسخة أخيرًا لتجنب التلوث المتبادل وعالمات الدوامات.

استخدم سطل منفصل للصابون واخر للماء و الشطف.

يمكن تنظيف السيارات المغلفة بغشاء رقيق بماكينة الغسيل الضغط عىل 120-80 بار.

قم دائًما بتجفيف السيارة تماًما ، وال تتركها لتجف “يف الهواء” أبًدا. يحتوي الماء عىل معادن قد تترك رواسب مكونة بقع مائية.

يرجى استخدام منشفة تجفيف األلياف الدقيقة عالية الجودة للحصول عىل أفضل النتائج ، وتجنب المسح العنيف ، مما 

يسمح للمواد بامتصاص الماء.

ينصح بالتجفيف بعد كل تساقط المطر.

ال تستخدم منتجات كيميائية مضرة لمحاولة تلميع الطالء أو القضاء عىل االوساخ من السطح .

ال تستخدم القوة المفرطة إلزالة البقع أو فضالت الطيور أو عصارة األشجار.

بعد الغسيل بشامبو )                                     (، ضع )                                                         ( واتركه منقوًعا لمدة ساعة. بعد ذلك ، 

اشطفه بالماء    النظيف.

إذا كانت البقع ال تزال ظاهرة ، كرر الخطوات المذكورة أعاله أو استخدم منظف المقشر غير القابل للخدش بمنشفة من 

األلياف الدقيقة.

نظف السيارة بشامبو )                                     ( وجفف السيارة.

   نظف باستخدام معقم التنظيف وقم بتطبيق )                                                                                         كخطوة أخيرة إلنشاء 

طبقة واقية )المعة( مقاومة للماء كلمسة نهائية
                                                           

 بمجرد تطبيق طبقة النانو ، نويص بشدة باستخدام )                                   ( لعمل طبقة وقائية إضافية من بقايا الماء ، ونقترح 

تكرار ذلك كل 3 أشهر لتجنب الرواسب المعدنية اليت يمكن أن تلحق الضرر بطبقة النانو.

الغسيل

التجفيف

إزالة بقع الماء وبقع الصابون

منع بقع الماء

برنامج الصيانة الموىص به

Si-Nano Protect 

SHRE Pure Shine WSRE Water Spot Remover

SHRE Pure Shine

)SIPR Si Nano Protect / SIVI Si-Nano Vision   

( SHRE Pure Shine )
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ينظف أصغر المسام إلزالة االوساخ والروائح الكريهة                           	

 متعدد األغراض

منظف داخيل

MPCL

كود المنتج 

االستهالك: +/- 2،5 مل / م 2

يستخدم ل: جميع األسطح

مجال التطبيق: االستخدام الداخيل

منظف )               ( متعدد األغراض ينظف ويحمي جميع األسطح الداخلية بسرعة 

وسهولة.

ما عليك سوى الرش والمسح لتنظيف وحماية المواد البالستيكية الداخلية والفينيل 

والجلد واألقمشة والمطاط والمعادن وألياف الكربون والخشب ومعدات الصوت 

والشاشات وحىت اغطية المحرك.

يترك منظف )                ( متعدد األغراض واقيًا قويًا من األشعة فوق البنفسجية 

للحفاظ عىل األسطح لتبدو جديدة !

باستخدام تركيبة مركزة متقدمة ، ينظف أصغر المسام إلزالة األوساخ والروائح 

الكريهة .

مضاد للبكتيريا

رائحة طيبة

مضاد للروائح الكريهة

سهلة التطبيق:
رش، مسح ،
انتهى

ضد البكتيريا

رائحة طيبة

ضد الدخان

40100703

ادوات التطبيق

MPCL0500 500 ml MPCL05000 5L

MPCL

MPCL

013013

 Qr تطبيق كود
لفحص الفيلم
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مزيل أثر الماء

بلطيف عىل البشرة

WSRE

كود المنتج

االستهالك: +/- 2 مل / م 2

يستخدم : لألسطح الصلبة

اماكن االستخدام : الطالء والزجاج والكروم والبالستيك وألياف الكربون

تم تصنيع مزيل البقع القابل للتحلل الحيوي هذا بمزيج متآزر من األحماض الصديقة 

للبيئة لتعزيز أداء التنظيف وتوفير التكاليف.

 )                (  مناسب لالستخدام عىل الزجاج والفوالذ والبورسلين والعديد من المواد 

األخرى.

مضاد للتآكل وآمن لالستخدام عىل جميع األسطح الصلبة.

يمنع ترسب المعادن ويذوب قشور الجير.

بطاقة )            (: ال توجد وثيقة مخاطر صحية 

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(

آمن لجميع األسطح الصلبة

يذوب الكالسيوم والمغنيسيوم

يقلل من اإلكتشاف والتصوير

يبىق أنظف لفترة أطول

طريقة االستخدام: بلل السطح وانتظر دقيقة واحدة حىت يذوب الكالسيوم 

والمغنيسيوم. للتراكمات الصعبة ، يمكنك استخدام منظف التنظيف بعد ذلك.

آمنة لالستخدام

غير قابلة للتآكل

آمن عيل جميع االسطح

يذوب الكالسيوم
والمغنيسيوم

 يقلل من اإلكتشاف
والوضوح

 يبىق نظيف لمدة
أطول

.يعمل مزيل بقع الماء والبقع الصعبة عىل إذابة بقع الكالسيوم والمغنيسيوم بأمان                               	

WSRE0250250ml / WSRE1000 1L

WSRE   

GHS

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد
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منظف و مقشر
ال يترك أثر للخدوش

SCRUB

غير خدش
آمن لالستخدام عىل الزجاج
والكروم

كود المنتج

االستهالك: +/- 2،5 مل / م 2

االستخدام: لألسطح الصلبة

يمكن استخدامه عىل: الزجاج والكروم

منظف فرك مسبق هو طريقة لطيفة لتنظيف األسطح الزجاجية والكروم. يستخدم 

منظف المقشر عوامل تلميع فائقة الدقة تعمل عىل إزالة الرواسب المعدنية أو 

الملوثات العنيدة األخرى بأمان وفعالية. مناسب لالستخدام عىل الزجاج والكروم.

40100703

:فوطة مايكروفايبر

.يعمل مزيل بقع الماء والبقع الصعبة عىل إذابة بقع الكالسيوم والمغنيسيوم بأمان                               	                                                                                                           منظف المقشر هو الطريقة اآلمنة إلزالة التلوث المستعيص عن األسطح الزجاجية والكروم.	 

SCRUB0250  250 ml / SCRUB1000 1L

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد
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CLEAN

رقم المنتج 

االستهالك: +/- 75 مل 100- مل )سيارة قياسية(

يستخدم :  لفتح مسام السطح

يمكن استخدامه عىل : الطالء والزجاج والبالستيك والكروم وألياف الكربون

منظف المرحلة االولية المعقمة عبارة عن مزيج معقم بنسبة ٪100 يستخدم تقنية 

جديدة لتحضير األسطح الصلبة جيًدا لتشكيل رابطة قوية ومتينة مع طبقات الطالء 

الثوري الخاصة بنا.

يجعل تنظيف األسطح أسهل وأسرع ويتسلل إىل أصغر المسام لخلق طبقة صلبة 

لتطبيقات الطالء وعالجها بتقنية عالية 

يزيل الشحوم يف خطوة واحدة

آمن واقتصادي لالستخدام

آمن لالستخدام

طارد للبقع

سهل االستخدام

معقم ومنظف

سهل التنظيف

منظف و معقم
المرحلة األولية

40100703

فوطة مايكروفايبر

	     

CLEAN0500500 ml / CLEAN1000 1 L

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

SIPR / SIVI         يقوم المعقم بتنظيف وإعداد طبقة السيراميك الستخدام 	
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SIPR

كود المنتج

السماكة: 0.5 ميكرون

االستهالك: +/- 10 مل 15- مل )للسيارة العادية(

يستخدم : للمعان عايل ومنع بقع الماء من السطح

يستخدم عىل : الطالء والبالستيك والكروم وألياف الكربون

تشكل )                                ( رابطة جزئية شبه دائمة مع أسطح مطلية  بالنانو ويه 

مصممة لمنع بقع الماء ، وتعمل كطبقة واقية المعة تدوم لعدة أشهر مع تطبيق 

واحد فقط.

يجعل تنظيف األسطح أسهل بكثير وأسرع مع تقليل التصاق األوساخ والغبار.

يترك خلفه سطًحا شديد اللمعان يتميز بتأثير طارد للماء ، ويظل نظيًفا لفترة أطول.

يقوم بتقليل فترات التنظيف عدم بقاء بقع الماء بشكل كبير فوق السطح .

يمكن استخدامه أيًضا عىل أجزاء من البالستيك والكروم  ، مما يجعل المنتج مثاليًا 

لجميع تطبيقات السيارات والدراجات النارية والسكوتر.

يعمل بشكل رائع يف اغطية المحرك ويجدد لمعان لوحة العدادات.

يدوم حىت 3 أشهر

لمعان عايل

سهل التنظيف

:طاردة من الماء
طارد للماء والزيت

طارد للبقع

سهل االستخدام

لمعان وحماية المحرك

 حماية ولمعان للسيارات

كيفية االستخدام 	

راجع صفحة 18 	

طالء حماية النانو

	     

SIPR0250  250 ml / SIPR1000  1 L

Si-Nano Protect

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

عازل سيراميك المع مقاوم للماء يحمي السيارات المطلية وغير المطلية.                	 



عملية التنظيف 
قم بتنظيف جميع األسطح جيًدا باستخدام شامبو)             (  ، واستخدم  المعقم الخاص 

بنا كخطوة أخيرة للتأكد من إزالة جميع البقايا واألوساخ حىت تتمكن )                                 ( من 

االرتباط بشكل صحيح مع السطح , ثم تأكد من أن السطح جاف تماًما قبل التطبيق!

عملية التطبيق 

رج العبوة جيًدا قبل االستخدام! رش 3-2 مرات عىل منشفة نظيفة من األلياف الدقيقة )ابدأ 

بكميات صغيرة ، فقط القليل من المنتج ضروري(. بلل كل األلواح بالتساوي. عند تطبيقه بشكل 

صحيح ، سترى ضبابًا رماديًا فاتًحا عىل السطح. قم بمسح الضباب باستخدام قطعة قماش 

نظيفة من األلياف الدقيقة. قد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إىل ظهور خطوط.

فترة المعالجة

مباشرة بعد إزالة الضباب ، يمكن لمس السطح. يف درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم 

معالجة المادة المانعة للتسرب تماًما بعد حوايل 10 دقائق.

بعد وضع الحماية 

نويص بشدة باستخدام شامبو )                                   ( إلعادة تنشيط الطبقة وتنظيفها يف نفس 

الوقت ، دون ترك مواد يمكن أن تزيل التأثير القوي الذي توفره طبقة )                            (. الشامبو 

المنشط لدينا صديق للبيئة.

018

NANO-CERAMIC Si-Nano Protect, Steril & Shampoo

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل 

إىل 24 شهرًا )يف بيئة جافة ومستقرة لدرجة 

الحرارة ومظلمة(

االستخدام :

الموافق. 15-10 مل

لسيارة ذات حجم عادي , ليس أكثر من 2-3 

بخاخات لكل قطعة .

درجة الحرارة المحيطة: 30-5 درجة مئوية 

و  تجنب أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة 

العالية.

لألهمية :

قبل استخدام منتج نانو-سيراميك  ، يرجى 

التأكد من ارتداء مالبس واقية مناسبة. نويص 

دائًما باستخدام قفازات ذات جودة ممتازة .

 كيفية االستخدام

40100703

                                                                                                                                                                                                   لمعان مثايل يف  لوحة العدادات وحماية المحرك مع تأثير طارد للماء	 

SHRE

Si-Nano Protect

SHRE Pure Shine

فوطة مايكروفايبر

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

Si-Nano Protect
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 كيفية االستخدام

SIVI

كود المنتج 

السماكة: 0.5 ميكرون

االستهالك: +/- 8 مل 10- مل )سيارة متوسطة الحجم(

يستخدم : لرؤية واضحة ومنع بقايا الماء

اماكن االستخدام : زجاج سيارة ، أكريليك

)                                ( عبارة عن مادة مانعة للتسرب من السيراميك عالية التقنية 

مصممة خصيًصا لألسطح الزجاجية المطلية وغير المطلية.

يجعل تنظيف الزجاج أسهل وأسرع مع تقليل التصاق األوساخ بشكل كبير.

له تأثير طارد للماء ، لذلك يبىق الزجاج نظيًفا لفترة أطول.

يقلل من فترات التنظيف ويمنع تكون بقع الماء.

يصد الماء من أجل رؤية أفضل بنسبة ٪30 يف الظروف الممطرة.

يدوم حىت 3 أشهر

رؤية أفضل
لقيادة آمنة

طاردة للماء والزيت

طارد للبقع

سهل االستخدام

 يبىق نظيف لفترات
طويلة

سهل التنظيف

:كيفية االستخدام 	

راجع الصفحة 20 	

Si-Nano  طالء رؤية النانو   

                                                                                                                                            طارد للماء من أجل رؤية أفضل بنسبة ٪30 يف الظروف الممط رة.  	 

SIVI0250  250 ml / SIVI1000  1 L

Si-Nano Vision

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد
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يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل 

إىل 24 شهرًا )يف بيئة جافة ومستقرة لدرجة 

الحرارة ومظلمة(

الكمية المستهلكة :

+/- 10-8 مل للسيارة ذات الحجم المتوسط 

ويه  2-1 بخة لكل عملية تطبيق.

درجة الحرارة المحيطة: 30-5 درجة مئوية 

تجنب أشعة الشمس المباشرة  أو ارتفاع 

رطوبة الهواء.

مالحظة :

قبل استخدام منتج نانو-سيراميك ، يرجى 

التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة. 

نويص دائًما باستخدام قفازات ذات جودة 

ممتازة.

عملية التنظيف 
قم بتنظيف جميع األسطح جيًدا باستخدام شامبو)              (  ، واستخدم  المعقم الخاص 

بنا كخطوة أخيرة للتأكد من إزالة جميع البقايا واألوساخ حىت تتمكن )                              ( من 

االرتباط بشكل صحيح مع السطح , ثم تأكد من أن السطح جاف تماًما قبل التطبيق!

عملية التطبيق 

رج العبوة جيًدا قبل االستخدام! رش 3-2 مرات عىل منشفة نظيفة من األلياف الدقيقة )ابدأ 

بكميات صغيرة ، فقط القليل من المنتج ضروري(. بلل كل األلواح بالتساوي. عند تطبيقه 

بشكل صحيح ، سترى ضبابًا رماديًا فاتًحا عىل السطح. قم بمسح الضباب باستخدام قطعة 

قماش نظيفة من األلياف الدقيقة. قد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إىل ظهور 

خطوط.

فترة المعالجة

مباشرة بعد إزالة الضباب ، يمكن لمس السطح. يف درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم 

معالجة المادة المانعة للتسرب تماًما بعد حوايل 10 دقائق.

بعد وضع الحماية 

نويص بشدة باستخدام شامبو )                                      (  إلعادة تنشيط الطبقة وتنظيفها

يف نفس الوقت ، دون ترك مواد يمكن أن تزيل التأثير القوي الذي توفره طبقة )          (   .        

الشامبو المنشط لدينا صديق للبيئة

يمكن أيًضا استخدام )             (كمادة مضافة لسائل غسيل الزجاج األمامي عند تخفيفه 

بنسبة 2: 100..

غسيل النانو
طارد للماء

Si-Nano Vision.يمكن أيًضا استخدام)                                     ( كمادة مضافة لسائل غسيل الزجاج األمامي عند تخفيفه بنسبة 2: 100                                 	

SHRE

Si-Nano Vison

SHRE Pure Shine

SIVI    

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد

NANO-CERAMIC Si-Nano Vision, Steril & Shampoo

كيفية االستخدام : 

SIVI    
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كود المنتج 

االستهالك: +/- 85 مل 120- مل )سيارة عادية(

يستخدم ل: حماية من بقع الماء

مجال التطبيق: السيارات المطلية وغير المطلية

يضيف شامبو النانو  طبقة المعة شديدة المقاومة للماء أثناء غسل سيارتك ويقلل وقت 

التجفيف بنسبة 80٪.

	 يمكن استخدامها عن طريق الغسيل اليدوي أو بماكينات الغسيل االوتوماتيكية ويه 

مناسبة للسيارات المطلية والغير مطلية

شامبو عايل اللمعان عايل الجودة ورغوة منخفضة لتقليل البقع الجافة.

يتميز بتأثير قوي مدمج ، لذلك يظل الزجاج والطالء نظيًفا لفترة أطول.

سيتم تقليل فترات التنظيف وتشكيل بقع الماء بشكل كبير.

يجف أسرع بنسبة ٪80 ، مما يوفر الوقت والمال.

زاوية سطح شديدة المقاومة للماء 150 درجة

يخلط 1:50.

تأثير طارد للماء يستمر تأثيره لمدة تصل إىل 4 أسابيع.

سوبر طارد للماء 150 درجة
طارد للماء والزيت

مضاد لبقع الماء

سهلة التطبيق
بمجرد غسل سيارتك

يبىق لمدة طويلة

سهل التنظيف

40100703

ادوات التطبيق

NWAS
غسيل النانو
طارد للماء

    .يجف أسرع بنسبة ٪80 مع تقليل بقع الماء ويترك لمعانًا المًعا وتأثيرًا طارد للماء يدوم حىت 4 أسابيع                         	

NWAS1000  1 L  / NWAS5000  5 L

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد
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كود المنتج

)االستهالك: +/- 18 مل 25- مل )سيارة متوسطة

يستخدم : لغسيل آيل أو يدوي ، داخيل وخارجي

يمكن استخدامه عيل : السيارات المطلية وغير المطلية

 شامبو             هو شامبو عايل التقنية مصمم خصيًصا لغسيل السيارات عايل األداء

.اليوم

 هذا الشامبو خاٍل من البوليمرات والشموع والمواد الكيميائية الملونة اليت يمكن أن

.تقلل بشدة من التأثير القوي الذي توفره طبقة النانو

لمعان نيق

يعيد تنشيط طبقات النانو

آمن لالستخدام يف التنظيف الداخيل

مخفف 1: 500

طاردة للماء والزيت

طارد للماء

سهل االستخدام

يبىق نظيف لمدة طويلة

سهل التنظيف

40100703

ادوات التطبيق

SHRE
شامبو بيور شاين
منظف متعدد األغراض

	                              
.تحتوي منتجات غسيل السيارات التقليدية عىل بوليمرات وأصباغ كيميائية يمكن أن تقيض عىل تأثير طرد الماء                              	 اللمسة األخيرة

SHRE1000  1 L / SHRE5000 5 L

SHRE

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد
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TIRB

رقم المنتج

االستهالك: +/- 45 مل 50- مل )سيارة عادية(

يستخدم : للعجالت واالطار المطايط

يمكن استخدامه عىل : جميع السيارات والدراجات النارية

يعتمد مرمم المطاط النهايئ هذا عىل تركيبة محّسنة مقاومة لألشعة فوق 

البنفسجية واليت تعيد اإلطارات وحواف المطاط إىل أفضل مظهر لها.

المكونات شديدة النفاذ تعيد األسطح المعالجة إىل مظهرها األصيل.

متينة للغاية وطويلة األمد

تشطيب ممتاز مناسب لإلطارات وجميع القطع المطاطية الخارجية.

مع الصيانة المناسبة ، سوف تبىق +600 ميل.

 سهل التطبيق باستخدام
اإلسفنج

االطارات والمطاط
مجدد العجالت واالطار المطايط

40100602 

اداة التطبيق :

	                              
 اللمسة األخيرة

TIRB0500 500 ml / TIRB5000 5L

 qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد



 للمساعدة يف إزالة التلوث أو المساعدة يف معايير وتقنيات الصيانة ،
.يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة للحصول عىل المشورة المهنية

طقم هيكل السيارة من السيراميك والزجاج )                         ( 5 سنوات

)                            مل( + )                             مل(

)                      ( + )نظيف 500 مل( + 2 منشفة من االلياف الدقيقة  

+ 1x منشفة تجفيف

             مع قفل مغناطييس فاخر

 أحضر إىل المنزل أفضل منتجات العناية الالحقة. اطلب من موزعنا المحيل أو

المثبت المحترف الحفاظ عىل مركبتك

.نانو سيراميك

 تاجر                  
الرائد يف الصالبة

هل كنت تعلم؟

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

األرض؟

SIPR / SIVI

SIPR = 250SIVI = 250

SHRE 1 لتر

SIXL0KIT

SILX

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC.COMطالء الجيل الجديد


