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10. BŘEZNA 2020 

O NÁS
Dejte svému životu ochranu a čistotu. Chraňte svůj 
automobil a zároveň i domácnost před nepříznivými 
přírodními vlivy.
Jsme česká firma zabývající se produkty 
nanotechnologie, která byla založena v roce 2017.
Co je to vlastně Nanotechnologie? Jedná se o označení 
pro oblast vědy a průmyslu, která cíleně manipuluje s 
jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s 
netradičními vlastnostmi. Je to složité? Může se zdát a 
proto jsme tady my, aby jste mohli i Vy tuto zázračnou 
látku využívat.
Touto technologií si koncové produkty - nano kosmetiku, 
necháváme výhradně vyrábět v České Republice. Vy 
sami si pak můžete tento úžasný produkt nanést na 
jakýkoliv povrch a tím si mnohonásobně ochráníte 
životnost ošetřeného místa.
Naše firma Vám nabídne vše, co potřebujete a co jste 
doposud marně hledali. Dva roky jsme produkty testovali 
u našich německých sousedů a řekli jsem si, že je 
načase tento zázrak přinést k Vám domů.
Co vám můžeme nabídnout?
Pro vozidla:
Kompletní ochrana interiéru (nejen čištění, ale i 
konzervace a antistatická ochrana) i exteriéru (laku, 
oken).
Pro domácnost:
Jistě není vaší zálibou časté a složité čištění sprchových 
koutů, dlaždič a dalších ploch, nejen v koupelně, ale i 
jinde (v kuchyni, obýváku, a tak dále).
S tím vším Vám pomůžeme a budete tak mít daleko více 
času sami pro sebe. Váš dům i vozidlo budou 
dlouhodobě zářit dokonalou čistotou!
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Naše nabídka nanokosmetiky:

Nanokosmetika pro ošetření a renovaci laku karoserie. XXL balení s dvojnásobným 
použitím
Balení: nano šampon 100ml, odstraňovač vosků 100ml, renovační ochrana 100ml a 
finální ochrana 100ml.
1199,-

Popis produktu:
Nanokosmetika SUPERIOR CAR PAINT RENOVATION je komplexní sada pro váš vůz, 
která ochrání Vaší karoserii před nepříznivými vlivy. Mnohonásobně zvyšuje jejich tvrdost 
a odolnost proti poškození. Na voze se vytvoří neviditelný film, díky kterému se vůz méně 
špiní a údržba vozu je o to jednodušší. Při správném použití je doba účinnosti produktu 
12 měsíců.
 
Tato XXL sada je na dvě použití nebo na dva vozy a balení obsahuje IG 402 nano 
šampon (100ml), IG 425 odstraňovač vosků (100ml), IG 447 I.stupeň ochrany - renovační 
(100ml), IG 448 II. stupeň ochrany - finální (100ml). 
 
Aplikace je velmi jednoduchá, ke každému produktu dodáváme návod a nebo si můžete 
stáhnout informace včetně aplikačního postupu přímo u produktu.
 
Vhodné pro vozy starší 0,5 roku až 2 roky. Záleží jak je opotřebovaná karosérie Vašeho 
vozu. Pokud máte vůz převážně v garáži, tak je tato sada přímo pro Vás.
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Nanokosmetika pro ochranu skla. XXL balení - čtyřnásobné použití
Balení: ochrana 100ml, aerosol 300ml a polštářek Antifog, který Vás zbaví věčného 
zamlžování na čelním skle.
1399,-

Popis produktu:
Nanokosmetika SUPERIOR CAR GLASS PROTECTANT SET je komplexní sada pro 
ochranu Vašich skel. Takzvaný “lotosový efekt”, který vznikne po aplikaci této sady Vám 
zaručí mnohem lepší viditelnost při jízdě v dešti a ochrání sklo proti znečištění. Tekuté 
stěrače, jak se jim také říká, Vás příjemně překvapí. Při správném použití je doba 
účinnosti produktu 6 měsíců.
Tato XXL sada je na 4 použití, tedy vydrží Vám dva roky a nebo na 4 vozy i více!
Balení obsahuje IG 555 ochrana ( 100ml ), aerosol IG 420 ( 300ml ), a polštářek IG 550 
Antifog, který Vás zbaví věčného zamlžování na čelním skle ve voze.
1. Velice ekonomické
2. Neviditelný film, bez lomu světla
3. Vynikající hydrofobní ochrana
4. Vynikající prevence proti špíně a znečištění
5. Jednoduchá a snadná aplikace, rychle se odpařuje
6. Díky retrakci výrazně unsadňuje následné čištění
7. Rychlejší a snadnější odstranění ledu a sněhu
8. Zaručeně bez jedovatých, hořlavých a toxických látek
Aplikace je velmi jednoduchá, ke každému produktu dodáváme návod a nebo si můžete 
stáhnout informace včetně aplikačního postupu přímo u produktu.
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Nanokosmetika pro ošetření nového laku. XXL balení - dvojnásobné použití
Balení: nano šampon 100ml, odstraňovač vosků 100ml, ochrana na nové laky 100ml a 
polštářek Antifog.
939,-

Popis produktu:
Nanokosmetika SUPERIOR CAR PAINT PROTECTION SHINE je komplexní sada pro 
nové vozy s maximálním stářím 1 rok, bez opotřebení laku. Při správném použití Vám 
tato sada mnohonásobně prodlouží životnost laku vozu. Při správném použití je doba 
účinnosti produktu 12 měsíců.
Tato XXL sada je na dvě použití nebo na dva vozy.
Balení obsahuje IG 402 nano šampon (100 ml), IG 425 odstraňovat vosků (100ml), IG 
448 II. stupeň ochrany - finální na nové laky (100 ml) a polštářek IG 550 Antifog, který 
Vás zbaví věčného zamlžování na čelním skle ve voze.
Aplikace je velmi jednoduchá, ke každému produktu dodáváme návod a nebo si můžete 
stáhnout informace včetně aplikačního postupu přímo u produktu.
 
Vhodné pro nové vozy do staří maximálně 1 roku. Díky této sadě si mohonásobně 
prodloužíte životnost karosérie Vašeho vozu a  vůz je dlouho jako nový.
 
Produkt je od českého výrobce Impaguard jehož jsme výhradním distributorem.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-3-nanokosmetika-pro-osetreni-noveho-laku-xxl-baleni-dvojnasobne-pouzit
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Nanokosmetika pro ošetření a renovaci starých laků karoserie. XXL balení s 
dvojnásobným použitím
Balení: nano šampon 100ml, odstraňovač vosků 100ml, I. stupeň ochrany nano brusná 
100ml a finální ochrana 100ml.
1299,-

Popis produktu:
Nanokosmetika SUPERIOR CAR PAINT REVITALISH je komplexní sada pro váš vůz, 
která renovuje a ochrání Vaší karoserii před nepříznivými vlivy. Mnohonásobně zvyšuje 
jejich tvrdost a odolnost proti poškození. Na voze se vytvoří neviditelný film, díky kterému 
se vůz méně špiní a údržba vozu je o to jednodušší. Při správném použití je doba 
účinnosti produktu 12 měsíců. 
  
Tato XXL sada je na dvě použití, nebo na dva vozy. Balení obsahuje IG 402 nano 
šampon (100ml), IG 425 odstraňovač vosků (100ml), IG 449 I.stupeň ochrany - nano 
brusná (100ml), IG 448 II. stupeň ochrany - finální (100ml).  
  
Aplikace je velmi jednoduchá. Ke každému produktu dodáváme návod popřípadě si 
můžete stáhnout informace včetně aplikačního postupu, přímo na stránce u produktu. 
  
Vhodné pro vozy starší 3 let, které jsou neustále vystavované přírodním vlivům. Tato 
sada je vhodná na karoserii, která je poškozena UV zářením, oxidací, jemnými škrabanci 
( tzv. "prstýnkový efekt" ) 
  
Balení je také úrčené na renovaci velmi starých zašlých barev a laků od oxidace. 
Obnovuje jejich povrch, odstraňuje lehké škrábance, obnovuje a rozjasňuje barvy. 
  
Produkt je od českého výrobce Impaguard, jehož jsme výhradním distributorem. 
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https://www.nanoultron.cz/produkt-4-nanokosmetika-pro-osetreni-a-renovaci-starych-laku-karoserie-xxl-bal
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Nanokosmetika pro ošetření plastu interiéru/exteriéru vozu. Balení 100 ml.
Balení: 100ml
199,-

Popis produktu:
Nanokosmetika PLASTIC PROTECTION je ochrana interiéru a exteriéru Vašeho vozu, 
která v jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje vzhled. Vytváří ochranu proti UV záření, 
zašpinění, prachu a skvrnám od tekutiň Vašeho interiéru. Mnohonásobně zvyšuje 
životnost plastů, imitace kůže, koženky, gumy. Celkově rozjasní interiér a exteriér Vašeho 
vozu. Z dlouhodobého hlediska omezí údržbu a tedy budete mít více času pro sebe :-)
Pro komplexní ochranu Vašeho vozu doporučujeme se sadou SUPERIOR CAR PAINT. 
Aplikace je velmi jednoduchá.
Produkt je od českého výrobce Impaguard, jehož jsme výhradním distributorem.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-5-nanokosmetika-pro-osetreni-plastu-interieru-exterieru-vozu-baleni-10
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Nanokosmetika na ochranu skla - Tekuté stěrače 250ml
Balení: 250ml
89,-
125,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 554 je ochrana skel automobilu ( tekuté stěrače ). Vytvoří na na 
povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s ochranou proti znečištění, 
usazování minerálních a vápenitých povlaků, vodní rzi, se samočistícím účinkem. Kapky 
vody vytvoří na povrchu takzvaný "lotosový efekt", který Vám zaručí mnohem lepší 
viditelnost při jízdě v dešti. Vytvořená vrstva také znemožňuje přilnutí na čelních sklech 
hmyzu.
Hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění a svým účinkem 
výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných chemikálii.
1. Velice ekonomické
2. Neviditelný film, bez lomu světla
3. Vynikající hydrofobní ochrana
4. Vynikající prevence proti špíně a znečištění
5. Jednoduchá a snadná aplikace, rychle se odpařuje
6. Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
7. Rychlejší a snadnější odstranění ledu a sněhu
8. Zaručeně bez jedovatých, hořlavých a toxických látek
Tekuté stěrače se přímo nabízí k aplikaci na čelní skla (a nejen na ně), kde kromě 
samočistící hydrofobility (voda se „zabalí“ do kuliček a při vyšší rychlosti než cca 50km/h 
na sebe nabaluje špínu a „utíká“ ze skla) zabraňuje přilepení hmyzu a přimrzání např. 
stěračů.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-11-nanokosmetika-na-ochranu-skla-tekute-sterace-250ml
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Nanokosmetika na textil - Hloubkový čistič autosedaček a autokoberců 500ml
Balení 500ml
339,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 707 - je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken vyráběná 
novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte vláknům 
původní pružnost a jemnost, oživíte barvy.
Jedná se o hloubkový čistič textilu a odstraňovač skvrn. Jednou aplikací čistíte mastnoty, 
čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu.
IG 707 je vynikající produkt na odstraňování skvrn z textilií. Jednoduše a hlavně 
bezpečně odstraňuje širokou škálu skvrn. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny 
způsobené zvířaty.

1) Výrazně prodlužuje životnost
2) Rychlé zaschnutí
3) Absolutně bezpečný
4) Jednoduchá a snadná aplikace
 
Aplikace:
povrch navlhčete vodou, jemně nastříkejte na povrch a nechte působit 5-20min. dle 
zašpinění. Poté setřete. 
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https://www.nanoultron.cz/produkt-12-nanokosmetika-na-textil-hloubkovy-cistic-autosedacek-a-autokobercu-5
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Nanokosmetika na ochranu Textilu proti skvrnám 500ml
Balení 500ml
429,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 770 -  je specificky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana tkané a 
netkané textilie, koberců, vláken, atd.. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na povrchu 
ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, 
skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se 
samočistícím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a 
řasám, vytváří velmi hygienický povrch.
Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), 
žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí textilií. Neviditelný 
film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. 
Údržba textilií, v interiéru i v exteriéru, je velice snadná, kapaliny stačí setřít. IG 770 
nemění vzhled povrchu a lze snadno odstranit všechny stopy tekutin jakéhokoliv druhu: 
stačí jednoduše otřít. Speciálně pro ochranu koberců, potahových látek, technických 
textilií. 
1) Dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana
2) Vynikající prevence proti skvrnám, znečištění a UV záření
3) Výrazně prodlužuje životnost a odolnost materiálu
4) Vysoce zatížitelná a dlouhotrvajícící ochrana
5) Rychlé zaschnutí
6) Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
7) Zaručeně bez jedovatých. karcinogenních a toxických látek
8) Jednoduchá a snadná aplikace
 
Aplikace:
 
Nastříkejte na povrch, který musí být bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků pracích 
prostředků, aviváží a šampónů. Lehce rozetřete a nechte polymerizovat 3 až 6 hodin v 
závislosti na typu podkladu.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-13-nanokosmetika-na-ochranu-textilu-proti-skvrnam-500ml
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Nanokosmetika na interiér vozu - Univerzální čistič a ochrana celého interiéru 
včetně skel a autosedaček.
Balení 500ml
339,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 553 je univerzální bez rozpouštědlový čistič na bázi rostlinných 
derivátů, které jsou absolutně beze šmouh a stop na povrchu, je velice šetrný k rukám, 
nenarušuje barvu, lak ani umělou hmotu. Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Svým 
dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení ( ideální na jakékoliv 
skla, které nechcete aby se zamlžovala ). Znečištění a hydrofobním účinkem výrazně 
usnadňuje následné čištění. Zabraňuje (ve většině případů) vzniku vápenatých a 
minerálních usazenin.
Pouhé odmaštění v dnešní době nestačí a proč taky, když jedním úkonem můžeme 
vyčistit a zároveň ošetřit povrch. Také velmi přibývá citlivých materiálů, na které 
nemůžeme použít ředidla nebo silné a nebezpečné čističe. Doporučené aplikace jsou na 
různých površích s následnou ochranou proti zamlžení (zrcadla, skleněné plochy, čidla, 
snímací zařízení, LCD, LED, kamerový systém, průzory, atd.), znečištění, odstranění 
mastnot a hlavně hydrofobilita s retrakcí.
 
Aplikace:
Naneste postřikem na místo které chcete vyčistit a ochránit a houbičkou nebo hadříkem 
setřete. 
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https://www.nanoultron.cz/produkt-14-nanokosmetika-na-interier-vozu-univerzalni-cistic-a-ochrana-celeho-i
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AKCE - Nanokosmetika na interiér vozu - Balení obsahuje nanočistič textilu a 
ochrana textilu
Balení: 500ml
669,-
769,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 707 a 770 je komplexní sada čističe a ochrany Vašich autosedaček. 
Díky této sadě v jednom úkonu hloubkově vyčistíte Vaše sedadla, ale poté vyživíte a 
hlavně ochráníte autosedačky před znečištěním. 
Už nemusíte řešit různé chemické přípravky, které Vám krátkodobě vyčistí textílii, ale 
díky tomuto balení ušetříte spoustu času a Váš interiér bude dlouho vypadat jako nový.
Informace o produktech:
IG 707 - je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken vyráběná novou 
technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte vláknům 
původní pružnost a jemnost, oživíte barvy.
Jedná se o hloubkový čistič textilu a odstraňovač skvrn. Jednou aplikací čistíte mastnoty, 
čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu.
IG 707 je vynikající produkt na odstraňování skvrn z textilií. Jednoduše a hlavně 
bezpečně odstraňuje širokou škálu skvrn. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny 
způsobené zvířaty.
 
IG 770 -  je specificky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana tkané a netkané textilie, 
koberců, vláken, atd.. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní 
neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, 
vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se samočistícím účinkem. Vytvořená 
vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický 
povrch.
Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), 
žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí textilií. Neviditelný 
film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. 
Údržba textilií, v interiéru i v exteriéru, je velice snadná, kapaliny stačí setřít. IG 770 
nemění vzhled povrchu a lze snadno odstranit všechny stopy tekutin jakéhokoliv druhu: 
stačí jednoduše otřít. Speciálně pro ochranu koberců, potahových látek, technických 
textilií. 
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https://www.nanoultron.cz/produkt-15-akce-nanokosmetika-na-interier-vozu-baleni-obsahuje-nanocistic-texti
https://www.nanoultron.cz/produkt-15-akce-nanokosmetika-na-interier-vozu-baleni-obsahuje-nanocistic-texti
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Nanokosmetika na exteriér vozu - bezvodný čistič na Váš vůz.
Balení: 200ml
219,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 435 je olejový bezvodý čistič a ochrana a je určen pro bezvodé mytí, 
leštění a ochranu. Je vhodný pro údržbu a i renovaci starých a nových barev a laků. 
Obnovuje lesk a rozjasňuje barvy a zároveň je chrání. 
V jediném úkonu čistí, odstraňuje stopy bio nečistoty (mouchy), obnovuje lesk, jasnost a 
následně chrání. Na povrchu se vytvoří ultratenká, hydrofobní vrstva s ochranou proti 
následnému znečištění, přilepení hmyzu, otiskům rukou, usazování „dopravních“ 
povlaků, oxidaci. Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a 
znečištění. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti 
používání nebezpečných chemikálií. 
IG 435 je speciálně vyrobený pro ruční čištění povrchu bez vody a bez oplachování. 
Okamžitý efekt – nádherně rozjasní barvy a laky, vytvoří ochranný film. IG 435 je 
absolutně bezpečný je bez ředidel, silikonu, chloru a aromátů. 
Barva a lak patří mezi nejběžnější povrchy, jsou ale náročnější na čištění a ošetření. 
Čištění a ochrana pomocí IG 435 je vynikající odpovědí jak ochránit tyto povrchy. Navíc 
poskytuje výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav (polymerová 
biotechnologie) s vynikajícími vlastnostmi. Důležitým aspektem je ochrana pro 
prodloužení životnosti a snížení mytí.
 
1) Velice ekonomické
2) Hydrofobní a UV ochrana
3) Vysoký lesk a hedvábný povrch
4) Prevence proti špíně a znečištění
5) Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
6) Díky retrakci vody usnadňuje následné čištění 
7) Jednoduchá a snadná aplikace

Aplikace:
Naneste na povrch a nechte krátkou chvíli působit, poté setřete hadrem, nechte 
zaschnout a vyleštěte hadříkem z mikrovlákna. V případě velkého znečištění umyjte 
nejprve šampónem. 200ml vystačí na celý vůz. 
IG 402.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-16-nanokosmetika-na-exterier-vozu-bezvodny-cistic-na-vas-vuz


10. BŘEZNA 2020 

Nanokosmetika na neutralizaci zápachů - 200ml
Balení: 200ml
99,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 991 je neutralizátor zápachu, okamžitý efekt, neskrývá, ale rozkládá 
pach. Žádné chemické sloučeniny.
Dlouhodobě působí proti zápachu a zamezuje jejich vzniku. Můžeme použít kamkoliv kde 
je třeba. Ideální na jaře aplikovat postřikem do průduchu klimatizace a zamezíte průniku 
nepříjemného pachu do interiéru vozu. 
Použití je také velmi vhodné na autosedačky a další materiály, které vykazují zápach :-)
 
Aplikace:
postřikem.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-17-nanokosmetika-na-neutralizaci-zapachu-200ml


10. BŘEZNA 2020 

Nanošampón 100ml na dvě použití!
Balení 100ml
119,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 402  je specificky vyvinutý NANO čistič ( šampón ), ochrana a obnova 
vzhledu s metalickým voskem. V jediném úkonu obnovuje a renovuje lesk, vytváří 
ochranu proti zašpinění a následně film polymerizuje do antistatického brilantního 
finálního povrchu. Povrch je nádherně vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se 
vytvoří ultratenká hydrofobní metalicky lesklá vrstva s ochranou proti následnému 
znečištění, otiskům, snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. 
Šampón IG 402 Poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, 
minerálních a syntetických tuků a olejů, odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz, atd.) a 
dokonce i silikonovou vazelínu.
Doporučujeme jako čistič před aplikaci IG 446, IG 447 a IG 448, kde zaručuje dokonalé 
vyčištění. A jako následný čistič po ošetření IG 446, 447, 448. Nabízíme v XXL sadě, 
které Vám zahrne kompletní ochranu.

Aplikace:
Koncentrovaný výrobek se používá zředěný v poměru 2 až 20% s teplou vodou. Zředění 
výrobku v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Vždy 
nejdříve navlhčete povrch před aplikací. 
Metody aplikace: setřením, natíráním, máčením, stříkáním.
Doporučujeme používat houbu, bavlnu nebo mikrovlákno pro ruční mytí.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-8-nanosampn-100ml-na-dve-pouziti


10. BŘEZNA 2020 

Nanokosmetika na karosérii - první dvoustupňová nano ochrana 100ml
Balení: 100ml
499,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 447 je první z dvoustupňové nano ochrany a je vyroben na bázi 
fluorových polymerů. Vhodný pro údržbu a renovaci starých a zašlých barev a laků. 
Ideální pro kovové, silně zatěžované povrchy, kde obnovuje jejich lesk, rozjasňuje barvy 
a zároveň je chrání. V jediném úkonu čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje lesk a 
jasnost a následně i chrání. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní 
vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a 
vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti poškrábání a nárazům. Je velmi odolný proti 
chemickým čisticím prostředkům. 
Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění. Díky 
antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání 
nebezpečných chemikálií.
IG 447 je první z dvoustupňové nano ochrany, která poskytuje extrémní ochranu povrchu. 
IG 447 je základní renovační produkt na starší a zašlé povrchy. Oproti tomu IG 448 je 
vrchní ochrana s extra hedvábným povrchem a nádherným leskem. Doporučujeme 
použít kompletní dvoustupňovou ochranu. V případě úplně nového laku či barvy stačí 
pouze druhý stupeň IG 448. Pokud je povrch vystaven vysoké zátěži, doporučujeme vždy 
oba stupně. Ideálně v nabízené sade v našem e-shopu. 
1. Dlouhodobá vynikající ochrana i proti UV záření
2. Vysoký lesk a hedvábný povrch při aplikaci s IG 448
3. Prevence proti špíně a znečištění
4. Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
5. Odolnost proti poškrábání a nárazům při aplikaci s IG 448
6. Díky retrakci vody usnadňuje následné čištění
7. Odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysoko tlakem při dvoustupňové ochraně IG 
447/IG 448
8. Jednoduchá a snadná aplikace 
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https://www.nanoultron.cz/produkt-10-nanokosmetika-na-karoserii-prvni-dvoustupnova-nano-ochrana-100ml


10. BŘEZNA 2020 

Aplikace:
Povrch umýt s naředěnou a napěněnou IG 402 ( šampón ).
Nanést malé množství pasty pomocí molitanového padu křížovým způsobem táhlých 
pohybů zprava doleva a následně kolmo. Aplikovat přes sebe tak, aby byla jistota, že 
není vynechané žádné místo, rovnoměrně po povrchu. Průměrné množství na auto cca 
30ml na malé auto, 40ml na středně velké auto, 50ml na největší SUV. 
Nechat zaschnout až do vytvoření prášku. Poté důkladně vyleštit pomocí 
mikrovláknového hadříku. Nechat 10-15min polymerizovat při teplotě +15°C a více.

Polštářek - Antifog
Balení: 2ml
19,-

Popis produktu:
Nanokosmetika ANTIFOG PLAST,GLASS,CLEANER - je polštářek, který chrání povrch 
proti zamlžení interiérového skla, plastu.

Vhodné k použití do interiéru vozu, hokejové hráčské helmy, ochranné brýle, štíty a další 
povrchy, které nehcete aby se mlžily.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-18-polstarek-antifog


10. BŘEZNA 2020 

Nanokosmetika na karoserii finální ochrana - zrcadlový efekt 100ml.
Balení: 100ml
499,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 448 je druhým z dvoustupňové nano ochrany. Je vyroben na bázi 
fluorových polymerů. Používá se na nové barvy a laky bez předchozí úpravy a na starší 
povrchy ošetřené nano povrchovou úpravou IG 447 nebo IG 449.
Speciálně pro údržbu a ochranu nových barev a laků. Na barvených površích prodlužuje 
jejich lesk (efekt zrcadla), vytváří hedvábný povrch, rozjasňuje barvy a zároveň je 
dlouhodobě chrání. Na povrchu se vytvoří hydrofobní, ultratenká, neviditelná vrstva s 
vysokou povrchovou energií, která zamezuje následnému znečištění, otiskům rukou, 
usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti poškrábání a 
nárazům. Je velmi odolná proti chemickým čistícim prostředkům. 
Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění. Díky 
antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání 
nebezpečných chemikálií.
1. Dlouhodobá vynikající ochrana
2. Vysoký lesk a hedvábný povrch
3. Prevence proti špíně a znečištění
4. Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
5. Odolnost proti mikro poškrábání a nárazům
6. Vynikající ochrana proti UV záření
7. Díky retrakci vody usnadňuje následné čištění
8. Odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysoko tlakem při dvoustupňové ochraně s IG 
447 nebo 449
9. Jednoduchá a snadná aplikace.

Aplikace:
aplikovat IG 448 křížovým způsobem táhlých pohybů zprava doleva a následně kolmo 
rovnoměrně po povrchu. Nanést malé množství do „mastného povlaku“ a nechat 
zaschnout, poté důkladně leštičkou s leštícím kotoučem vyleštit do efektu „hlubokého 
zrcadla“ nebo mikrovláknovou utěrkou krouživými pohyby.
Nechat 3hodiny polymerizovat v suchu!!!
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https://www.nanoultron.cz/produkt-7-nanokosmetika-na-karoserii-finalni-ochrana-zrcadlovy-efekt-100ml


10. BŘEZNA 2020 

Nanokosmetika pro ošetření karosérie od lehkých škrábanců 100ml
Balení: 100ml
499,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 449 REVITALISH CUT MAX  je renovační abrazivní polymerový 
hydrofobní nano vosk. Renovuje, obnovuje a chrání barevné a lakované povrchy. 
Odstraňuje oxidaci a jemné škrábance do hloubky ( tzn. prstýnkový efekt )
Vynikající ošetření s ochranou IG 448.
1. Vynikající ochrana proti UV záření a oxidaci
2. Vysoký lesk a hedvábný povrch
3. Prevence proti špíně a znečištění
4. Výrazně prodlužujě čistotu povrchu
5. Díky retrakci vody usnadňuje následné čištění
6. Jednoduchá a snadná aplikace

Aplikace: 
Rozetřeme krouživými pohyby rovnoměrně na povrchu tak aby vznikl matný film, který 
rozetřením vyhladí zoxidovaný povrch a povrchové škrábance. Nechte lehce zaschnout 
(při 20°C cca 10min), poté vyleštěte do sucha s požadovaným efektem povrchu.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-6-nanokosmetika-pro-osetreni-karoserie-od-lehkych-skrabancu-100ml


10. BŘEZNA 2020 

Nanokosmetika na exteriér vozu - odmašťovač a odstraňovač starých vosků.
Balení: 100ml
109,-

Popis produktu:
Nanokosmetika IG 425 - je bezezbytkový odmašťovač a odstraňovač s vysokou 
odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (6min.). Výrazně zlepšuje přilnavost nano 
povlaků k povrchu. Vyznačuje se unikátním povrchovým napětím. Odstraňuje staré vosky 
(silikonové, karnauba, polyethylenové, atd.) a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná 
maziva, oleje, konzervační oleje, staré a nesoudržné barvy, lepidla, inkousty, tmely, 
pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou nanopovlaků.
Bezezbytkový odmašťovač a odstraňovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním 
odpařováním (6min.). Výrazně zlepšuje přilnavost nano povlaků k povrchu. Vyznačuje se 
unikátním povrchovým napětím. Odstraňuje staré vosky (silikonové, karnauba, 
polyethylenové, atd.) a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, 
konzervační oleje, staré a nesoudržné barvy, lepidla, inkousty, tmely, pryskyřice a těžce 
odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou nanopovlaků.
 
Aplikace:
Mikrovlaknovým hadříkem aplikujte na povrch a setřete.
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https://www.nanoultron.cz/produkt-19-nanokosmetika-na-exterier-vozu-odmastovac-a-odstranovac-starych-vosk


10. BŘEZNA 2020 

NANOŠAMPÓN NA VÁŠ VŮZ - OCHRANNÝ RUČNÍ ODMAŠŤOVAČ S NANO 
VOSKEM 50 - 100 UMYTÍ.
Balení: 5l
990 Kč

Popis produktu:
Nano ochranný vysokotlaký odmašťovač s nano voskem ( neboli šampón ) je 
specificky vyvinutý NANO čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým voskem. V 
jediném úkonu obnovuje a renovuje lesk, vytváří ochranu proti zašpinění a následně film 
polymerizuje do antistatického brilantního finálního povrchu. Povrch je nádherně 
vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří ultratenká hydrofobní 
metalicky lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, snižuje 
usazování minerálních a vápenatých povlaků. 
Tento šampon poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, 
minerálních a syntetických tuků a olejů, odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz, atd.) a 
dokonce i silikonovou vazelínu.
Doporučujeme jako čistič před aplikaci IG 449, IG 447 a IG 448, kde zaručuje dokonalé 
vyčištění. A jako následný čistič po ošetření IG 449, 447, 448.
 
Aplikace:
Koncentrát se používá zředěný v poměru 5 až 25% s horkou vodou. Zředění výrobku je v 
závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací vždy 
nejdříve navlhčete povrch.
Metody aplikace:  setřením, natíráním, máčením, stříkáním. Použitím štětce, tlaku 
nebo teplého roztoku (+60°C) výrazně zvýšíme účinnost. Doporučujeme používat houbu, 
bavlnu nebo mikrovlákno pro ruční mytí. Nechejte 5min. působit a pak důkladně 
opláchněte čistou vodou. Nechte zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě 
potřeby postup opakujte. 
 
Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakujte.
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10. BŘEZNA 2020 

NANOŠAMPÓN NA VÁŠ VŮZ - OCHRANNÝ VYSOKOTLAKÝ ODMAŠŤOVAČ S 
NANO VOSKEM 50 - 100 UMYTÍ.
Balení: 5l
1.099 Kč

Popis produktu:
Nano ochranný vysokotlaký odmašťovač s nano voskem ( neboli šampón ) je specificky 
vyvinutý NANO čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým voskem. V jediném úkonu 
obnovuje a renovuje lesk, vytváří ochranu proti zašpinění a následně film polymerizuje do 
antistatického brilantního finálního povrchu. Povrch je nádherně vyleštěný bez 
mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří ultratenká hydrofobní metalicky lesklá vrstva 
s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, snižuje usazování minerálních a 
vápenatých povlaků. 
Tento šampon poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, 
minerálních a syntetických tuků a olejů, odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz, atd.) a 
dokonce i silikonovou vazelínu.
Doporučujeme jako čistič před aplikaci IG 449, IG 447 a IG 448, kde zaručuje dokonalé 
vyčištění. A jako následný čistič po ošetření IG 449, 447, 448. 

Aplikace:
Zředěný na výstupu má být v poměru 0,5 až 15% s horkou vodou. Zředění výrobku je v 
závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací vždy 
nejdříve navlhčete povrch.
Metody aplikace: nízko, středo a vysokotlakým stříkáním, portálem, MYČKOU.
Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakujte.
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10. BŘEZNA 2020 

 23


	Informační Bulletin

