
        
 
 
 

1K-Nano 
Nano protecție pentru suprafețe vopsite 
 
 
 
 
1 K-Nano este un produs inovator pe bază de substanțe reactive, care aderă puternic la vopsea și care 
formează o peliculă netedă și foarte lucioasă, cu rol de barieră împotriva razelor UV, a produselor chimice 
și a diverșilor poluanți din mediu. Aditivii speciali oferă vopselei un luciu profund. Datorită aplicării într-
un pas, timpul de lucru se reduce substanțial, în comparație cu sistemele de aplicare în 2 pași. Vopseaua 
va arăta perfect și va fi protejată pe termen lung împotriva influențelor negative ale mediului. Datorită 
performanței unice de curățare ușoară, insectele, excrementele de păsări și alte impurități ce aderă la 
suprafață sunt mult mai simplu de înlăturat. Durata de viață este de circa 1 an, dar se poate prelungi până 
la 3 ani cu mentenanța regulată a suprafeței cu NanoMagicShampoo (spălare manuală ) respectiv cu 
NanoMagic Twin Wax (instalații de spălare), precum și prin inspecția anuala, de către un specialist, a 
suprafeței tratate. Este important să spălați suprafața cât mai repede după murdarire (contaminare). Sunt 
extrem de importante produsele utilizate pentru spălare. Nu utilizați niciodata degresant în procesul de 
spălare. Dacă suprafețele prezintă defecte (zgârieturi), recomandăm eliminarea acestora înainte de 
tratamentul cu 1K Nano. 
 
Setul conține: 

- 250 ml. de soluție etanșantă (protecție) într-o sticluță de aluminiu; 
- 1 flacon de dozare de 75 ml. (suficient pentru a aplica tratamentul 
  pe suprafața unei autoturism); 
- burete aplicare; 
- 5 certificate; 
- 5 pliante; 
- 5 autocolante “Vopsea protejată cu 1K-Nano Koch Chemie“. 

 

Domeniu de utilizare 

Suprafețe cu vopsea perfect întărită pe autoturisme, vehicule comerciale, motociclete. 

 



Instrucțiuni de utilizare 

A. Curățare  

Înainte de lustruire (polishare) și de etanșeizarea (aplicarea protecției 1K Nano), pre-spălați/spălați în 

detaliu vehiculul cu un produs alcalin (de ex. cu Green Star, nu utilizați șampoane cu 

etanșeizant/protecție). În cazul contaminării cu factori poluanți grosieri ca și rășina de copaci, oxidare 

superficială, bitum, etc., utilizați în prealabil tratarea cu argilă de decontaminare, Teerwäsche sau altele 

similare. 

B.Pregătirea suprafeței vopsite 

1.Îmbătrânire/uzură medie pînă la puternică: în funcție de condiții, tratați mecanic suprafața cu Heavy Cut 

H8.02 (312001) și/sau Feinschleifpaste F5.01 (181001) (vezi informațiile de produs ale ambelor). Înlăturați 

reziduurile complet cu un prosop microfibră profesional* (999241). 

2.Îmbătrânire/uzură ușoară sau sprafețe tratate conform punctului 1 (înlăturare holograme): aplicați 

mecanic cu ajutorul unei mașini de lustruit orbitale (de exemplu Makita BO6040 sau Flex ) Hochglanz-

Antihologramm-Politur M2.01 (182001) în combinație cu un burete de polish antihologramă portocaliu 

(999256). Înlăturați reziduurile complet cu un prosop microfibră profesional* (999241). 

3.Vopsea nouă (fără holograme sau zgărieturi) șau suprafețe tratate conform punctului 2: din acest 

moment utilizați mănuși de protecție potrivite. Ștergeți delicat toate suprafețele cu un prosop microfibră 

profesional* (999241) curat înmuiat în Silicon & Wachsentferner (207005) și imediat, înainte ca suprafața 

să se usuce, ștergeți din nou cu un prosop microfibră profesional* uscat pe care îl țineți în cealaltă mână. 

Doar in acest fel puteți înlătura complet agenții tensioactivi, adjuvanții de uscare, uleiurile conținute în 

polishuri, etc. evitând astfel problemele reticulare (de aderență și de formare a structurii) ale 1 K-Nano. 

Atenție: în cazul vopselelor sensibile uni sau monostrat, Silicon & Wachsentferner ar trebui diluat 1:4 cu 

apă, pentru a evita mătuirea suprafeței. Pentru a îndepărta eventuale dâre/dungi, lustruiți delicat cu un 

alt prosop microfibră profesional* curat. Acum vopseaua ar trebui să aibă o suprafață fără zgârieturi și 

holograme în lumina soarelui sau la o verificare a vopselei cu o lampă cu vapori de sodiu. După acest pas, 

nu mai atingeți vopseaua cu palma sau cu degetele (pericol de probleme de aderență, purtați mănuși). 

Suprafața este acum perfect pregătită pentru aplicarea 1K-Nano. 

C.Etanșeizarea/protecția vopselei 

1.Pentru lucrul cu 1K-Nano, temperatura ambiantă trebuie sa fie în intervalul 15-30°C. Este esențial ca 

pregătirea și lucrul să se desfășoare la interior și nu în aer liber. 

2.Imediat înainte de utilizare, agitați bine sticluța de aluminiu și umpleți flaconul de dozare (75 ml.). 

Această cantitate este de obicei suficientă pentru un vehicul de dimensiuni medii. Dacă nu aplicați 

suficient 1K-Nano, calitatea etanșeizării/protecției va avea de suferit. Aplicați protecția doar pe suprafețe 

pe care vopseaua este perfect întărită (urmăriți instrucțiunile de mai jos). 



3.Aplicați 1K-Nano ideal mecanic (aplicarea mecanică este îndeosebi recomandată la vopselele monostrat 

sau la culori închise uni) cu o mașină orbitală (nu roto-orbitală) la o turație redusă, cu un burete de finisare 

(999292). Alternativ se poate aplica manual în secțiuni cu un burete moale negru (999038), fără presiune 

(maxim 1 piesă: capotă, portieră, aripă). Lustruiți 2-3 minute, aplicând în permanență 

etanșeinzant/protecție proaspătă. În procesul de lustruire aplicați succesiv rânduri ușor suprapuse, pentru 

a obține o interconectare a straturilor și pentru a preveni apariia încețoșării (niveluri diferite de luciu 

intens) După cele 2-3 minute, nu mai adaugați etanșeizant/protecie proaspătă și lustruiți până când 

obțineți un film unitar și uniform, fără picături și pete. 

4.Așteptați alte 2-3 minute și lustruiți/ștergeți manual filmul complet uscat de protecție cu un prosop 

microfibră profesional* (999241) curat până la un luciu puternic. 

5.După circa 1-2 ore timp de reacție, etanșeizantul/protecția s-a întărit, transformându-se într-o protecție 

pe termen lung, rezistentă la chimicale și uzură. Orice dungi care apar (produs în exces) sunt cauzate de 

procesul de reacție și pot fi înlăturate după timpul de întărire cu un prosop microfibră profesional* 

(999241) sau cu ocazia primei spălări a vehiculului (cel mai devreme după 3 zile). 

Informare 

Atenție! Nu utilizați pe suprafețe vopsite proaspăt! Suprafețele revopsite necesită un timp de 

reacție/întărire de circa 6-8 săptămâni înainte ca etanșeizantul/protecția să poată fi aplicată. Vehiculele 

noi cu vopsea OEM (de fabrică) pot fi tratate direct. În timpul procesului de aplicare, asigurați-vă că există 

ventilație suficientă! Datorită componenților reactivi, 1K-Nano este păstrat într-o sticluță ermetică din 

aluminiu. Turnați orice rest de produs inapoi în sticluța de aluminiu după ce terminați aplicarea și puneți 

imediat capacul sticluței de aluminiu. Păstrați depozitată sticluța în permanență în picioare. După 

deschidere, timpul de păstrare al produsului (viața de raft) este de circa 1 an. 

*Când lucrați cu 1K-Nano utilizați doar prosoape microfibră profesionale tăiate cu ultrasunete (999241)., 

deoarece alte lavete de o calitate mai slabă conțin substanțe ca : emolienți de țesături, derivați din silicon, 

etc. și pot prin urmare impiedica aderența/interconectarea pe vopsea. Utilizați întotdeauna mai multe 

prosoape curate pentru a preveni transportul/mutarea reziduurilor și problemele de 

aderență/interconectare. 

Ambalare: 

Cod produs.  Recipient 

245001    250 ml. 

 
Avertismente: 
Înainte de utilizare verificați potrivirea și compatibilitatea. 
 
Notă: 
Folosiți aceste informații despre produs doar ca o recomandare, fără nicio obligație. O răspundere a 
noastră nu poate fi derivată. Verificați dacă produsul este potrivit pentru nevoia dumneavoastră. Este 
plăcerea noastră să vă asistăm. 
Importat în România de PAINT EXPERTS SRL – www.paintexperts.org 


