Protect
and
cleaner
for
boat

ANTIFOULING
nanoShark PPA
Primer Protect
Antifouling
Primer pro ochranu
antifoulingu
Báze: solvent
Balení: 5L, 20L, 200L

nanoShark PAF
Protect
AntiFouling
Ochrana antifoulingu
Báze: solvent
Balení: 5L, 20L, 200L

Boat
division

PPA je první z dvoustupňové nano ochrany
a je vyroben na bázi křemíkoﬂuorotitan nanopolymer.
Určený pro základní ochranu antifoulingů proti přilnutí,
zarůstání a poškození antifoulingu před bio agresivní
mořskou ﬂorou a faunou. Připravuje podklad pro
ochranu antifoulingu nanoShark PAF pro snížení
kluznosti a tím zvýšení rychlosti a výraznému snížení
spotřeby paliva.

- VYSOCE EKONOMICKÝ
- ZVYŠUJE RYCHLOST
- SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIV
- SNIŽUJE POČET OBNOVENÍ ANTIFOULINGU
- ZNEMOŽNUJE PŘILNUTÍ BIO FLOROU
A FAUNOU

PAF je druhá z dvoustupňové nano ochrany
a je vyroben na bázi křemíkoﬂuorotitan nanopolymer.
Finální ochranu antifoulingů proti přilnutí,
zarůstání a poškození antifoulingu před bio agresivní
mořskou ﬂorou a faunou. Chrání a prodlužuje
ochranu antifoulingu nanoShark PPA pro snížení
kluznosti a tím zvýšení rychlosti a výraznému snížení
spotřeby paliva.

- VYSOCE EKONOMICKÝ
- ZVYŠUJE RYCHLOST
- SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIV
- SNIŽUJE POČET OBNOVENÍ ANTIFOULINGU
- ZNEMOŽNUJE PŘILNUTÍ BIO FLOROU
A FAUNOU

GELCOAT
nanoShark RCW
Revitalish Cut
Wax
Renovační základní
ochrana
Báze: solvent
Balení: 5L, 20L, 200L

RCW je základní jemně abrazivní nano ochrana a je
vyrobena na bázi ﬂuorových nanopolymerů a jemných
abraziv. Určená pro renovaci starých a zašlých gelcoat,
barev a laků od oxidace.
Obnovuje jejich povrch, odstraňuje lehké škrábance,
obnovuje a rozjasňuje barvy (s nanoShark FNW efekt
zrcadla) a zároveň je chrání (po aplikaci FNW).
V jediném úkonu hluboce čistí, odstraňuje stopy oxidace,
obnovuje vybledlé barvy a připravuje podklad pro
následnou ﬁnální ochranu nanoShark Finish Nano Wax.

- RENOVAČNÍ ABRAZIVNÍ POLYMEROVÝ
HYDROFOBNÍ NANO VOSK
- RENOVUJE, OBNOVUJE A CHRÁNÍ
GELCOAT, BARVENÉ A LAKOVANÉ POVRCHY
- ODSTRAŇUJE OXIDACI A JEMNÉ
ŠKRÁBANCE DO HLOUBKY

nanoShark FNW
Finish
NanoWax

FNW je druhá z dvoustupňové nano ochrany
a je vyrobená na bázi křemíkoﬂuorotitan nanopolymer.
Určený pro ochranu zrenovovaných starých a
zašlých gelcoat, ﬁberglass, barev a laků od
oxidace produktem nanoShark RCW.
Určený pro ochranu nových gelcoat, barev, laků a folií.

Finální ochrana povrchu

- VYSOCE EKONOMICKÝ
- NANO POLYMEROVÝ HYDROFOBNÍ VOSK
- DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ GELCOAT, FOLIE
FIBERGLASS, BARVY A LAKY
- DRUHÝ Z DVOUSTUPŇOVÉ OCHRANY
- ZNEMOŽNUJE PŘILNUTÍ NEČISTOT VČETNĚ
BIO FLORU A FAUNU

Báze: solvent
Balení: 5L, 20L, 200L

Boat
division

GLASS and PLAST
nanoShark GNP
Glass Nano
Protection
Nano ochrana skla
a plastů
Báze: solvent

GNP je vyroben na bázi křemíkových nanopolymerů.
Na povrchu se vytvoří ﬁlmotvorná ultratenká, neviditelná,
extrémně kluzká, pružná, dlouhotrvající oleofobní a
hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému
znečištění biologickými organismy, usazování solných
povlaků. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím,
plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.
Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od
vody, znečištění a svým dlouhodobým hydrofobním
účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez
používání nebezpečných chemikálií.

Balení: 100ml, 5L, 20L, 200L - DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ PROTI USAZOVÁNÍ

SOLNÝCH POVLAKŮ, ZNEČIŠTĚNÍ A
BIOLOGICKÉMU ZNEČIŠTĚNÍ

ALU and INOX
nanoShark PPI
Primer Protect
Inox
Nano ochrana hliníku
a nerez oceli
Báze: solvent

Boat
division

PPI je určený pro ochranu nerezových a hliníkových dílů
proti následnému znečištění, otiskům rukou, proti přilnutí
minerálních a solných usazenin, před znečištěním a bio
agresivní mořskou ﬂorou a faunou, pro snížení oxidace.
Na povrchu se vytvoří ﬁlmotvorná ultratenká, neviditelná,
extrémně kluzká, pružná, dlouhotrvající oleofobní a
hydrofobní vrstva. Svým efektem chrání ošetřený povrch
od vody, špíny, znečištění a díky hydrofobnímu a
antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné
čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.

- VYSOCE EKONOMICKÝ
- POLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ OCHRANA
Balení: 5L, 20L, 200L DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ A OBNOVUJE LESK
- ZNEMOŽNUJE PŘILNUTÍ NEČISTOT VČETNĚ
BIO FLORY A FAUNY

Leader
nanoShark LPC
Leader clean and
polish
Ochranné balzámové
mléko na renovaci kůže
Báze: aqua

LPC je čistič a ošetření kůže a koženky včetně imitací.
V jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje vzhled,
vytváří antistatickou ochranu, vyživuje a zjemňuje,
chrání proti zašpinění. Povrch je nádherně vyčištěný
se saténovým leskem bez mechanické námahy.
Vytvořená tenká ochranná vrstva výrazně prodlužuje
životnost kůže, navrací jí její přirozenou podobu včetně
lesku, ochraňuje její barvy a také zabraňuje život
bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří hygienický
povrch.

- ZVLÁČŇUJE, VYŽIVUJE a CHRÁNÍ
DEHYDROVANOU A POPRASKANOU KŮŽI
Balení: 5L, 20L, 200L - OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY A VRACÍ
PRUŽNOST
- ANTISTATICKÁ UV OCHRANA
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL
- POVRCH NENÍ MASTNÝ

Textil and canvas
nanoShark TNP
Textil Nano
Protect
Nano ochrana textilu
Báze: solvent

PPI je speciﬁcky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana
tkané a netkané textilie, koberců, vláken, atd.. 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.
- VYSOCE ODOLNÁ POLYMEROVÁ OLEO A

HYDROFOBNÍ OCHRANA
Balení: AEROSOL 500ml5L, 20L, 200L - DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ
- ZNEMOŽNUJE PŘILNUTÍ NEČISTOT VČETNĚ
BIO FLORY A FAUNY

Boat
division

je speciﬁcky vyvinutý jako ne abrazivní extra silný
AquaSolvent HDB aHDB
rychlý čistič silně znečištěných povrchů. Byl vyvinutý
pro rychlé a jednoduché čištění lodí, opláštění, vnitřních
prostor a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. V
jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a
renovuje podklad. Odstraňuje stopy od gum, odstraňuje
a rozpouští vosky i ze dřeva, ztmavnutí povrchu od olejů
a paliv, odstraňuje atmosférické nečistoty, čistí do
„Ředidlový” čistič a
hloubky. Jeho konzistence je ideální pro použití i na
odmašťovač
svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu
čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a
Báze: aqua
Ultra koncentrát
barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s
Balení: 5kg, 20kg nanoSHARK WAX ochranou povrchu.

Hard Degreaser
Boat

- ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, NAFTY, PALIV, STOP
OD GUM, VOSKŮ, „ZNEČIŠTĚNÍ OD SPALIN“ a „EXTRA
ODOLNÉ ŠPÍNY“
- SPECIÁLNĚ Z BAREV, GELCOAT, FOLIÍ, FIBERGLASS,
KOVŮ, PLACHET A SKEL
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

BDB je speciﬁcky vyvinutý jako ne abrazivní extra
AquaSolvent BDB silný
a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. Byl

Black Degreaser
Boat

vyvinutý pro rychlé a jednoduché čištění lodí, opláštění,
motorových prostor a ostatních velmi špatně čistitelných
povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí,
obnovuje a renovuje podklad. Rozpouští karbon,
odstraňuje a rozpouští vosky, ztmavnutí povrchu od
olejů a paliv, odstraňuje atmosférické nečistoty, čistí do
Čistič a odmašťovač
hloubky. Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití
černých skvrn od spalin
i na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje
Báze: aqua
Ultra koncentrát efektivitu čištění. Očištěný podklad doporučujeme
kombinovat s nanoSHARK FNW ochranou povrchu.
Balení: 5kg, 20kg

- ODSTRAŇOVAČ ČERNÝCH POVLAKŮ, MASTNOTY,
OLEJŮ, NAFTY, PALIV, VOSKŮ, „ZNEČIŠTĚNÍ OD
SPALIN A KARBONU“ a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
- SPECIÁLNĚ Z BAREV, GELCOAT, KOVŮ,
FIBERGLASS, PLACHET A SKEL
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Boat
division

je speciﬁcky vyvinutý jako ne abrazivní extra silný
AquaSolvent ACB aACB
rychlý čistič silně znečištěných povrchů, kde nečistoty
vytváří tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými
přípravky. Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn
po rzi, nečistot z broušení a nátěrů, atd. Přípravek čistí
a nerez ocel - rozpustí soli hliníku a obnaží
Odstraňovač minerálních hliník
původní kovový povrch nebo pro odstranění skvrn po rzi.
a solných povlaků
Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou
viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému
Báze: aqua
Ultra koncentrát poškození podkladu abrazí ani erozí.Očištěný podklad
Balení: 5kg, 20kg doporučujeme kombinovat s nanoSHARK WAX
ochranou povrchu.

AntiCalc Boat

- ODSTRAŇOVAČ MINERÁLNÍCH a SOLNÝCH USAZENIN,
ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT A KYSELÉ MASTNOTY
- OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZOXIDOVANÉ POVRCHY
- NENÍ ABRAZIVNÍ
- SPECIÁLNĚ Z BAREV, GELCOAT, FOLIÍ, FIBERGLASS,
HLINÍKU, NEREZ OCELI, PLACHET A SKEL
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ
je speciﬁcky vyvinutý jako ne abrazivní extra silný
AquaSolvent ACG aACG
rychlý gelový čistič silně znečištěných povrchů, kde

AntiCalc Gel

nečistoty vytváří tvrdé silikáty, které nelze odstranit
běžnými přípravky. Přípravek lze použít také pro
odstranění skvrn po rzi, nečistot z broušení a nátěrů,
Gelový extra silný
atd. Přípravek čistí hliník a nerez ocel na původní
odstraňovač minerálních kovový povrch nebo pro odstranění skvrn po rzi.
a solných povlaků z inoxu Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou
viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému
a hliníku
poškození podkladu abrazí ani erozí. Očištěný podklad
Báze: aqua
Ultra koncentrát doporučujeme kombinovat s nanoSHARK FNW
ochranou povrchu.
Balení: 5kg, 20kg

- GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ MINERÁLNÍCH a SOLNÝCH USAZENIN,
ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT A KYSELÉ MASTNOTY
- VYSOKÁ SMÁČECÍ A ROZPOUŠTĚCÍ SÍLA
- OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZOXIDOVANÉ POVRCHY
- NENÍ ABRAZIVNÍ
- SPECIÁLNĚ Z HLINÍKU, INOXU,
GELCOAT, FIBERGLASS
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Boat
division

ACB je vysoce koncentrovaný ne abrazivní účinný a
rychlý čistič znečištěných povrchů ošetřených NS FNW.
Byl vyvinutý pro frekvenční rychlé a jednoduché čištění
lodí, opláštění, vnitřních prostor a ostatních velmi špatně
čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi rychle
odstraňuje a čistí (biologické nečistoty, minerální a
syntetické tuky a oleje, ulpělé biologické nečistoty a
dokonce i silikonovou vazelínu z povrchů ošetřených
Ochranný čistič a
nanoShark Finish nano wax), obnovuje a znovu ošetřuje
odmašťovač s voskem
podklad. Aplikuje a doplňuje ﬁlmotvorný nano vosk na
povrch. Jeho pěnivá konzistence je ideální pro použití i
Báze: aqua
Ultra koncentrát na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje
efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci
Balení: 5kg, 20kg
podkladu a barev. Pokud není podklad ošetřený,
doporučujeme chránit s produkty řady nanoSHARK
FNW ochranou povrchu

AquaSolvent WWC

Wash’n Wax
Cleaner

- ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ FREKVENČNÍ ŠPÍNY, MASTNOTY,
BIO NEČISTOT, OLEJŮ, NAFTY, PALIV a ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT
S OCHRANOU VRSTVOU NANO VOSK
- VYTVÁŘÍ ANTISTATICKÝ LESK
- EFEKTEM SUPER BRILLANT
- SPECIÁLNĚ NA BARVY, GELCOAT, FOLIE, FIBERGLASS,
HLINÍK, NEREZ OCEL, PLACHETY A SKLAL
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

AquaSolvent AFC

AntiFog Cleaner
Čistič skla s proti mlžící
ochranou
Báze: aqua

AFC je nano čistič a ochrana skla a pevných materiálů
(nerez ocel, smalt, citlivé syntetické materiály, atd.). Bez
rozpouštědlový čistič na bázi rostlinných derivátů, které
jsou absolutně beze šmouh a stop na povrchu.
Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Dlouhotrvajícím
efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení, znečištění
a svým hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje
následné čištění. Snižuje vzniku vápenatých a
minerálních usazenin.

Balení: 5kg, 20kg

- VYSOCE EKONOMICKÝ
- Vynikající prevence proti zamlžení
- Díky hydrofobní retrakci usnadňuje následné čištění
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Boat
division

TLC je aktivní čistící látka s ochranou vláken vyráběná
novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty,
odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a
jemnost, oživíte barvy. Na rozdíl od standardních čističů,
které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části
textilie, NS TLC čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou
nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte.
NS TLC má urychlené zasychání, což značně spoří čas.
kůže
Je bezpečný pro všechny druhy vláken za běžných
podmínek aplikace. Je velmi účinný pro většinu nečistot.
Jednou aplikací čistíte mastnoty, čokoládu, mléčné
Ultra koncentrát výrobky, znečištění, lidský pot, nikotin, hnilobu, atd.
Pokud ne, použijte NS TLS. Ideální na tkané a netkané
Balení: 5kg, 20kg
textilie, čalounění, koberce, potahové látky, textilní vlákna,
technické látky a vlákna, atd.. Zamezuje vrzání na
koženkách, oživuje barvy a ošetřuje jejich povrch.

AquaSolvent TLC

Textile and Leader
Cleaner
Čistič textilu a
Báze: aqua

- REGENERUJE, OBNOVUJE PRUŽNOST
- OŽIVUJE BARVY
- BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

AquaSolvent TLS

TLS 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. Na rozdíl od
standardních čističů, které rozpuštěnou špínu
zanechávají ve spodní části textilie, TLS čistí vlákno po
délce a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch,
Extra čistič a odstraňovač celé
kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání, což
skvrn z textilu a kůže
značně spoří čas. Je bezpečný pro všechny druhy
vláken za běžných podmínek aplikace. Je velmi účinný
Ultra koncentrát pro většinu nečistot.
Báze: aqua
Balení: 5kg, 20kg

Textile and Leader
Stain Remover

- RENOVAČNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ SKVRN
- SPECIÁLNÍ AKTIVNÍ ZPLYNOVACÍ LÁTKY
- REGENERUJE VLÁKNA
- OBNOVUJE PRUŽNOST
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
- Žádné mýdlové zbytky po čištění

Boat
division

“Silou vodopádu vyčistíme, ochránime!”

Výrobce nanoSHARK:

Objednávky a aplikace na Slovensku:

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25
330 33 Město Touškov
Repubblica Ceca

www.impaguard.cz
www.facebook.com/nanoShark/

Macov 281
930 32
Mobil, Tel.: 0911 558 848
E-mail: info@impaguard.sk

www.impaguard.sk
Ordini e richieste per Italia:
Cantiere Nautico Crosera S.r.l.
Via Marzi 18/B
30020 - Portegrandi Quarto d'Altino (VE)
E-mail.:martinsrea@seznam.cz
Telefono cellulare.: 0039 3409964201
www.facebook.com/nanoShark/

