


Nano sady pre:

- sklo

- lak

- kolesá

- keramiku

- textílie

- drevo a kameň

- plast a gumu

Profesionálne sady.

NANO - TECHNOLÓGIA



Čo je NANO ?

1 cm = 1/100 m, 1 mm = 1/1000 m

1 nm (nanometer ) = 1/1000000000 m

Na jednom nanometri je až do 10 atómov. Nanotechnológia opisuje

stavbu látok v úplne malých dimenziách, kde má chemická

nanotechnológia kľúčové postavenie. Pre tie najmenšie štruktúrne

prvky sa používajú chemické princípy štruktúry.

Ako príklad nám slúži

príroda, najmä lotosový kvet, 

ktorý odpudzuje kvapaliny a 

neostáva na ňom žiadny

prach - to je vďaka 

nanočasticiam - maličkým, 

na vode bazírujúcim papilám. 



Plochy ošetrené nano technológiou majú preto

napríklad nasledujúce vlastnosti:

 jednoduché čistenie

 jednoduché bezchemické čistenie

 dlhodobá ochrana pre znečistením

 očistenie od špiny, vody a oleja

 vodoodpudzujúci účinok

 brilantný lesk

 účinnosť

 neutralita farby, priedušnosť.

Keďže sú nanočastice také malé, svetelný lúč sa ani neohne, ani

neláme kvôli tomu, aby povrch ostal nemenný, okrem prípadu,

keď sa má lesknúť.

Použitie spočíva v jednoduchom leštení automobilu.



Nano – Ako pracuje?

Táto technológia sa skladá z neviditeľných nanočastíc (tie

najmenšie častice). Počas nanášania sa častice zoradia na

povrchu, časť častíc vytvorí s povrchom chemické spojivo, iná

časť sa postaví ako prekážka vzduchu, t.j. spôsobí vyššie

spomenuté znaky kvality. Cez toto samousporiadanie sa vytvára

extrémne tenká sklovitá vrstva, ktorá dlhodobo chráni povrch

pred agresívnymi vplyvmi prostredia.

Nanesie sa navrstvenie Častice sa zoradia Častice vytvoria tenkú

rovnomernú vrstvu



Nano – stále to isté?

Nie všetko, čo sa nazýva nano, aj obsahuje nanotechnológiu.

Veľa výrobkov založených na báze silikónu, teflónu, oleja alebo

akrylu má označenie nano. Výrobky síce majú vodoodpudzujúci

účinok, avšak len krátkodobý. Tieto výrobky rýchlo vyprchajú a

nevydržia dlhé mechanické opotrebovanie, t.j. na dosiahnutie

nanoefektu by sa vrstva musela znova a znova nanášať, resp. by

to malo za následok vznik nepríjemných šmúh.

Naše Nano produkty sú 

Vyrobené skutočnou 

Nanotechnológiou a sú 

certifikované.

Len skutočná Nanotechnolgia

dáva dlhodobú záruku kvality.                                                   



caremaxx Nano ošetrenie skla automobilu 
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Vidíte ten 
rozdiel?

Jasná viditeľnosť!



Výhody ošetrenia skla automobilu 

Nanotechnológiou

 lepšia viditeľnosť pri daždi, redukovaný účinok oslnenia

 lepšia nočná viditeľnosť

 menej škrabancov spôsobených ľadom či prilepeným 
hmyzom

 použitie stieračov v menšej miere

 odolný voči chemickému a mechanickému použitiu

 vydrží približne 12 mesiacov alebo 20 000 km

použiteľný na:

- čelné sklo

- zrkadlá, reflektory 

a oveľa viac



Povrch vyčistite s čistiacou 

emulziou - priložená v sade

Potom dôkladne premiešajte 

Nano čistiacu emulziu (obr.1)

Odstrihnite vrch uzáveru 

fľaštičky (obr.2)

Naneste Nano čistiacu emulziu 

na sklo (obr.3)

Použitie caremaxx Nano

ošetrenia skla 

automobilu 
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4
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a rozotrite krúživým 

pohybom po celom povrchu 

skla (obr. 4)

Nechajte schnúť pár minút 

cca 3-4 min.

Ak je film poškodený (mastné 

oká) opakujte aplikáciu s 

Nano čistiacou emulziou na 

danom mieste, bez sušenia.

Po ubehnutom čase vyleštite

krúživými pohybmi (obr. 5)

Upozornenie: 

Nedotýkajte sa rukami 

čelného skla až do ukončenia 

čistiaceho procesu!



Zmiešajte zložky K1 a K2 v 

pomere 1:1 (obr. 6) ...

… a dobre premiešajte 

približne 2 minúty (obr. 7)
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Odstrihnite vrch uzáveru 

fľaštičky, (obr. 8) ...

… a zmes naneste na mäkkú 

handričku (obr. 9)
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Naneste na čelné sklo (obr. 10)

Ošetrenie robte postupne po 

častiach.

Po uplynutí 1 min. vyleštite 

povrch (obr. 11)

Hotovo!



ošetrená časť neošetrená časť



Uhol kontaktu

Indikátorom kvality ošetrenia je tzv. uhol kontaktu.

Ukazuje, ako sú kvapaliny odpudzované.

Odpudzujúci efekt - veľký uhol pre väčšiu špinu, olej a vodu.

Uhly kontaktu nad 90° sú vynikajúce.

zlý uhol kontaktu Dobrý uhol kontaktu



Vplyv na škrabance - Test s 3% - ným

roztokom hliníka a kremíka
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Účinok čistenia – odolnosť voči škrabancom
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Odolnosť povrchu ošetreného skla voči rôznym 

chemickým látkam

Skladovanie pri 25°C / 24 h

Testované Inštitútom pre sklo a keramiku (FGK)

uhol čistič
skla

[°]

kyslý
čistič

[°]

alkalický

čistič

[°]

neutrálny 
čistič

[°]

96 97 99 95 96

kontaktu

[°]



Odolnosť voči UV žiareniu

Uhol kontaktu [°]

Uhol kontaktu [°] po
radiácii s UVA -
295 nm, 
250 h, 1000 W, 32 cm 
vzdialenosť

96 96



„Florida Standard Test“ (Floridský štandardný

test) pre povrch skla

Zrýchlený test na vplyvy počasia podľa ISO 4892-3 (QUV)

(simuluje počasie na Floride počas jedného roka)

kontaktný uhol [°] 

nezdôraznený

Kontaktný uhol [°] po 1000 h 

testu na vplyvy počasia

103 102

Podmienky pre jeden cyklus (QUV-prístroj):

4 h UV-žiarenie pri 60°C (0,92 W/m2 / 340 nm)

3 h 55 min. Kondenzácia pri 45°C

5 min. Simulácia dažďa



Test opotrebovania so špongiou (1,0 kg) / voda

s roztokom kremíka a hliníka
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Porovnanie vodoodpudzujúceho a 

olejoodpudzujúceho efektu

caremaxx-u a konkurenčného výrobku
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caremaxx Nano ošetrenie diskov
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Už nie 
takto !

Ale takto čisté kolesá!



Výhody caremaxx Nano ošetrenia diskov

 jednoduché čistenie

 chráni pred oderom a brzdným prachom

 dlhodobá ochrana voči špine, posypovej soli a agresívnym 

vplyvom prostredia

 umožňuje čistenie bez použitia chémie a vody

 samočistiaci účinok počas dažďa

 vhodný pre všetky typy lakovaných diskov

 použiteľný aj pre disky motocyklov, 

bicyklov, terénnych automobilov

a historických vozidiel



Disky dôkladne vyčistite s caremaxx Nano

čističom diskov (obr.1) …

… a opláchnite vodou (obr. 2).

Nechajte úplne vyschnúť.

Použitie caremaxx Nano

čističa diskov

1

2



Konzerváciu nastriekajte na disk (obr. 3) 

(150 ml postačí na min. 4 disky) …

… a nechajte schnúť približne 1 min. (obr. 4).

3

4



… následne povrch vyleštite.

Hotovo!

Ideálny pre liatinové a chrómované disky!



caremaxx Nano ošetrenie laku
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Toto už 
viac nie!

Žiarivý lak? Áno!



Výhody caremaxx Nano ošetrenia laku:
najlepší na nové alebo zánovné laky

 po ošetrení už nie je nutné ďalšie leštenie alebo voskovanie

 ochrana laku Vášho auta voči UV-žiareniu, blednutiu a praskaniu

 zvýšená odolnosť voči škrabancom

 menej chemického čistenia – špina, hmyz a iné znečistenia sa z 
povrchu ľahšie odstránia

 dlhodobá ochrana voči agresívnym vplyvom prostredia

 jednoduché čistenie

 ochrana počas strojového umývania vozidla

tiež vhodný pre: 

- autobusy a nákladné vozidlá
- motocykle
- terénne vozidlá
- bicykle 
- a iné



Použitie caremaxx Nano 

ošetrenia laku:

Očistite lak s caremaxx Nano čistiacou 

emulziou (obr. 1 a 2).
1

2



Vozidlo poriadne umyte a 

nechajte uschnúť (obr. 3). 

Zložky K1 a K2 nalejte do 

zmiešavacej fľaštičky (obr. 4)

3

4



Fľaštičku poriadne premiešajte 

približne 2 min. (obr. 5) …

… a naneste na mäkkú 

handričku (obr. 6). 

5

6



Nanášajte krúživými 

pohybmi (obr. 7) …

… a po uplynutí približne 1 min.  lak 

vozidla vyleštite leštiacim prístrojom 

alebo mäkkou handričkou.

Hotovo!

7

8



Test kvality

Lak vozidla pokropte vodou.

Ak sú kvapky odpudzované, tak je povrch 

ošetrený a chránený.



caremaxx Nano ošetrenie textílií
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Toto už nie!

ošetrený bol iba golierToto áno!



Výhody caremaxx Nano ošetrenia textílií 
 jednoduché čistenie

 chráni pred znečistením

 tekutiny ako červené víno, káva

alebo džús nepreniknú do textílií

 priesvitný

 pre všetky druhy textilov, semiš 

a čalúnený nábytok

 Tiež vhodný pre:

- sedadlá v aute

- rolety, stany

- vonkajšie textílie

- a iné



Aplikácia caremaxx Nano ošetrenia textílií:

Dôkladne očistite čalúnenie s caremaxx Nano čističom čalúnenia.

Nechajte vyschnúť.

Na čalúnenie nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu na textil

(opakované použitie zvyšuje účinok). 

Čalúnenie nechajte úplne vyschnúť.

Hotovo!

Po ošetrení sa vlákna textilu uzavrú do takej miery, že neprepustia 

žiadnu tekutinu.



caremaxx Nano ošetrenie motocykla

© by CTP



Výhody caremaxx Nano ošetrenia motocykla:

kompletná sada pre motocykel na ošetrenie 

laku, kolies a iné

 jednoduché čistenie

 ľahko odstraňuje znečistenia ako hmyz, vosk a iné zvyšky 

 zabraňuje zahoreniu brzdného prachu

 umožňuje čistenie bez použitia vody a chémie

 zvýšená bezpečnosť kvôli lepšej viditeľnosti



caremaxx Nano ošetrenie diskov pre motocykle

Použitie:

Disky dôkladne umyte a nechajte vyschnúť.

Na disky nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu diskov a nechajte 

pôsobiť približne 1 minútu. 

Vyleštite mäkkou handričkou. 

Hotovo!



caremaxx Nano čistič laku a predného 

ochranného veterného štítu

Použitie:

Lak a predný ochranný veterný štít dôkladne umyte.

Nechajte uschnúť. 

Na povrchy nasprejujte caremaxx Nano konzerváciu laku a predného 

ochranného štítu a nechajte pôsobiť približne 1 min.

Dôkladne preleštite mäkkou handričkou.

Ošetrenie vykonávajte po častiach. 

Hotovo!



caremaxx Nano konzervácia plexiskla

na ochrannej helme
(tiež vhodný pre iné plasty a gumu)

Použitie:

Dôkladne umyte plexisklo na ochrannej helme.

Nechajte uschnúť.

Na plexisklo na ochrannej helme nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu 

plexiskla a nechajte pôsobiť približne 1 minútu.

(5 ml vystačí pre 1 plexisklo)

Vyleštite mäkkou handričkou.

Hotovo!



Nielen pre helmy, 
ale aj na všetky typy plastov a gumu…



caremaxx Nano ošetrenie skla a keramiky
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Výhody caremaxx Nano ošetrenie skla a keramiky

 jednoduché čistenie

 vyčistí vodný kameň a zbaví baktérií

 žiarivé povrchy

 jednoduché čistenie s použitím čo najmenej chémie

 nízka priľnavosť vodného kameňa a špiny

 čistením ušetríte čas a peniaze

tiež vhodný pre:

- kuchyne
- kúpeľne
- sanitačné zariadenia
- nemocnice, 
- operačné sály,…



Použitie caremaxx Nano ošetrenia skla a keramiky

Povrchy dôkladne umyte s použitím caremaxx Nano čističa na prvé čistenie.

Opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

Na povrch nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu skla a keramiky a 

nechajte pár minút schnúť. 

Vyleštite mäkkou handričkou.

ošetrená strana

neošetrená strana



Pre lesklé sklené a keramické povrchy bez 

vodného kameňa.



Pre antibakteriálne povrchy
napr. v nemocnici, kuchyni, …



caremaxx Nano ošetrenie dreva a kameňa
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Výhody caremaxx Nano ošetrenia dreva a kameňa

 jednoduché čistenie

 odolný voči špine, vode, oleju a iným tekutinám

 chráni proti agresívnymi vplyvmi prostredia

 jednoduché čistenie s použitím čo najmenej chémie

 chráni pred zvetraním

 dýchateľný a odolný voči UV žiareniu

tiež použiteľný na:

- terakotu, mramor,

- pieskovec

- vysokokvalitný drevený nábytok 

- prístrešky pre autá, pamätníky



Použitie caremaxx Nano ošetrenia dreva a skla

Dôkladne vyčistite povrch s caremaxx Nano čističom pre prvé čistenie 

dreva a skla.

Nechajte uschnúť.

Na povrch nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu dreva a skla.

Hotovo!



Ďalšia dôležitá 

oblasť použitia:

Proti graffiti !

predtým potom



neošetrené

ošetrené

Záber bol 

urobený po 

tom, čo tam 

boli kvapky 

3 dni.

ošetrená budova

Holocaust Memorial v Berlíne

ošetrená metro stanica v Tokiu 



caremaxx Nano ošetrenia skla budov
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Výhody caremaxx Nano ošetrenia skla budov
(so samočistiacim účinkom)
 jednoduché čistenie

 dážď ľahko odstráni špinu a iné zvyšky

 menšia námaha pri čistení

 dlhodobá perfektná čistota

 vhodný pre všetky typy sklených povrchov a rámov

tiež vhodný pre:

- solárne zariadenia, 

- arkierové okná

- skleníky …



Použitie caremaxx Nano ošetrenia skla budov 
(so samočistiacim účinkom)

Povrch dôkladne očistite s caremaxx Nano čističom okien.

Na povrch nastriekajte caremaxx Nano konzerváciu skla a rozotrite 

mäkkou handričkou.

Nechajte pôsobiť 30-60 min. 

a potom vyleštite. 

Hotovo!



ošetrený povrch:

voda špinu ľahko 

odstráni

neošetrený povrch:

špina ostáva 

na povrchu



caremaxx Nano rýchle leštenie ocele pre 

vysokokvalitnú oceľ

 jednoduché čistenie

 menej odtlačkov na povrchu

 dlhodobá perfektná čistota

 časté použitie upevňuje ochranný film a tým aj dobu 
ochrany 

 vhodný pre všetky povrchy

tiež vhodný pre:

- kuchyne v reštauráciách

- vysokokvalitné oceľové povrchy

- zábradlie

- sanitačné zariadenia a oveľa viac

jednoduché použitie: nasprejovať – vyleštiť – hotovo !



Príklady použitia caremaxx leštenia

pre vysokokvalitnú oceľ

http://www.metallbau-goldschmidt.de/images/Gelaender/GlasEdelstahlAussenGross.jpg
http://www.praktisch-und-gut.de/cgi-bin/shop/PG0037.html?id=w7bBujwR
http://www.lax-online.de/joerg/smeg/KSEIV/KSEIV960X.JPG


www.nano4you.de

Nano Technology CTP webovská stránka zákazníkov 

a konečných spotrebiteľov



www.creationdirect.de

Private Label Customers (Nano Technology)

of CTP - webovská stránka zákazníkov



www.onestep-europe.de

Private Label Customers (Nano Technology)

of CTP and their website - webovská stránka 

zákazníkov



Private Label Customers (Nano Technology)

of CTP and their website - webovská stránka 

zákazníkov

www.nanomaxi.com



Hodnotenie tlače



Hodnotenie tlače



Budúcnosť…



Budúcnosť…



Vedci prišli k prekvapujúcim výsledkom:

Ak by sa ošetrili všetky povrchy, ktoré môžu byť ošetrené, 

ušetrilo by sa 80 % všetkých saponátov. 

Bolo by to nielen hospodárne, ale odľahčilo by to aj životné 

prostredie.



Ďakujeme Vám za 

pozornosť ...


