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1-K NANO 

Obrázek A neošetřený lak nemá žádný hladký povrch. To má za následek rozptýlení světelných odrazů. 

Voda z neošetřeného laku špatně stéká a nečistoty na takto neošetřeném povrchu silně drží. Obrázek B 

hluboké škrábance a rýhy, mohou být Jemnou brusnou pastou (Fainschleifpaste) odstraněny. Abrazivní 

složka (brusné médium) se při leštícím procesu rozpadne na 0,6 µm a odstraní hluboké škrábance. 

Obrázek C pomocí vysoce lesklé Antihologramní leštěnky (Hochglanz-Antihologramm-Politur) budou brusné 

stopy po broušení odstraněny. Abrazivní složka se rozpadne při leštícím procesu pod hodnotu 0,2 µm. Stopy 

po broušení pod 0,4 µ m jsou pouhým lidským okem nevnímatelné. Plochy jsou perfektně hladké a bez 

škrábanců. 

Z důvodu homogenního a hladkého povrchu se světlo optimálně a rovnoměrně odráží. Tím vzniká extrémně 

lesklá plocha.  

Takto ošetřený lak můžeme ještě dále ochránit a to přípravkem 1-K NANO. 

1-K NANO zapečetí a vytvoří, extrémně hladkou a lesklou plochu na laku (minimální tloušťku od 5 - 8 

Nanometrů 1Nanometr = 0,000.001 mm).  

Na takto ošetřeném laku se voda jednoduše odděluje a vzniká lotosový efekt. (Tenké hrbolky vysoké jednu 

miliardtinu metru, pokrývají povrch a chrání plochu před neustálým vystavováním prachu, špíny, deště a 

dalším vlivům. Nečistoty se dají lehce odstranit. Lak je zapečetěním ochráněn. 
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Ochraňte si svůj lak 

1-K NANO – 2.280,- Kč bez DPH – možnost dát 10% slevu pokud bude zákazník 

aplikovat svým zákazníkům 

Cena zahrnuje  : 250ml 1K NANO, 75ml dávkovací lahvička, 1ks houba – sada je určena na 3 vozy 
Jednosložkový systém s nano-technologií k dlouhodobé konzervaci laku. Balení vystačí na  

3 vozidla, po nanesení vydrží ochrana až 1 rok.  
Tento vysoce pokrokový jednosložkový systém vám při nano-konzervaci nabízí nejen doposud 

nevídaný lesk a hladkost laku, ale i ochranu proti alkáliím, čistícím kartáčům myček, agresivním 

vlivům prostředí, UV-záření a posypovým solím.  

1-K-NANO se šetrně nanáší měkkou houbou bez tlaku po úsecích na lak, který má být ošetřen. Dílčí 

plochy se navlhčí a ca. 1 – 2 minuty zalešťují, dokud nevznikne souvislý film bez tvorby kapek. 

Tento film se vyleští čistým Profi-hadříkem z mikrovláken (Mikrofázová utěrka) do vysokého lesku. 

Po ca. 1 – 2 hodinách dojde ke konzervaci, takže vznikne vrstva odolná vůči chemikáliím a 

škrábancům, která vytváří extrémně vysoký lesk a vynikající hladkost. 

                               J  

 JEMNÁ BRUSNÁ PASTA – FEINSCHLEIFPASTE - 606,- Kč bez DPH  

HOCHGLANZ – ANTIHOLOGRAMM - POLITUR - 627,- Kč bez DPH               
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