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-Nano -Temizleyici

Nano -Temizleyici

ön temizleyici sıvı

abrasif temizleyici süt /  pasta

CL01

CL04
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kullanıma hazır
8-10 ml/m2

60 - 120
o

o

CAM / SERAMİK  

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.

Uzun süreli koruma.

Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi
temizlenebilirlik.

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Doğru uygulandığında ve temizlendiğinde 
9 ila 12 ay arası korur.

Kullanım Alanları:

Pencere camları, Vitrin camları, Çatı pencereleri, Kışlık bahçeler
Camlı duşakabin, Cam paravanlar, Lavabola, Seramik taşlar
Seramik zemin ve duvarlar, Fayans vb.

Temizlik:

Kullanılmamış yeni cam yüzeylerde ön temizlik için Nano
Basic CL01 ve yoğun kirlenmiş yüzeylerde Nano Abrasif CL04
temizleyiciyi tavsiye edilir.

Endüst riyel üret imlerde en doğru uygulama püskürtme
şeklinde yapılmalı. Üret im sonrası uygulamalarda ürün
yüzeye püskürtülür ve yumuşak bir bez ile parlat ılır.
(Uygulama tarif ine bakınız)

Uygulama:

Ünite boyları:

Pompalı şişeler:
50ml, 100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma : 20  C 'de

Kürlenme : 20o C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

+5oC bis +30oC

Dakika

1601

Parlatılmış metal yüzeylerde (Armatürler vb.) ve krom üzerinde'de

kullanılması mümkün.

Uygulama yapılacak yüzey mut laka tamamen yağ, silikon, is
toz ve kir tabakalarından arındırılmış olmalı.

24 Saat

Eikin Cam / Seramik Sıvısı Nano Teknolojik bir üründür. Cam ve
Seramik yüzeylerde uzun süre kir  ve kireç, uygulanmamış
yüzeylere göre daha zor tutunuyor.
Genellikle temizlik için sadece temiz su yeterli oluyor. Uzun
temizlik aralıklarında ayrıca Nano Basic Temizleyici temizlik
suyuna eklenebilir ve hijyeni art ırır, para ve zaman tasarrufu
sağlar ve çevreyi korur.

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir.
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın.
Ürün kolay alevlenir. Uygulama esnasında
sigara ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven
takılması tavsiye edilir.
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Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.

AKILLI YÜZEY KORUMA

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

İçeriği : SiO2 , Etanol 
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İnceltmeden kullanın

10 -15 ml /m2

60 - 120o

o

YAPAY MADDE / AKRİLİK 

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükemmel yüzey.

Uzun süreli koruma.

Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi
temizlenebilirlik.

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Doğru uygulandığında ve temizlendiğinde 
9 ila 12 ay arası korur.

Eikin Yapay Madde / Akrilik Sıvısı Nano Teknolojik bir üründür.
Yapay ve Akrilik yüzeylerde çok iyi etki et t iğini sulu ve yağlı

Uzun temizlik aralıklarında ayrıca Nano Basic Temizleyici temizlik
suyuna eklenebilir ve hijyeni art ırır, para ve zaman tasarrufu
sağlar ve çevreyi korur.

ve kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor.

Kullanım Alanları:

Lake yüzeyler, Bahçe mobilyaları, Araç ve Bot  yüzeyleri
Duşakabin, Yapay deri,  Duş ve Banyo küvet leri (Elyaf)
Yapay zeminler, Çerçeveler, PVC, Akrilik cam, vb..

Temizlik:

Yüzeylerin ön temizliği için Nano Basic CL01  temizleyici tavsiye 
edilir

Endüstriyel üretimlerde en doğru uygulama püskürtme şeklinde 
yapılmalı. Üretim sonrası uygulamalarda ürün yüzeye püs-
kürtülür ve yumuşak bir bez ile cilalanır. (Uygulama tarifine 
bakınız)

Uygulama:

Ünite boyları:

Pompalı şişeler:
50ml, 100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma : 20  C 'de

Sertleşme : 24 Saato20  C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 
Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara 
ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven takılması

+5 bis +30Co oC

Dakika

1673

sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir

Genellikle temizlik için sadece temiz su yeterli oluyor.
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AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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İnceltmeden kullanın

20 -30 ml /m2

30 Dakikao

o

METAL / KROM

Temizlik ve Koruma bakımı bir arada.

Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi
temizlenebilirlik.

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Eikin çif t  etkili (Temizlik ve Bakım) Metal / Krom sıvısı yeni nesil 
Nano Teknolojik bir üründür. Metal ve Krom yüzeylerde çok

Kirlenme süreçleri ciddi şekilde uzat ılıyor. Parmak izleri çok 
kolay kuru bir bez yardımıyla yok ediliyor.

yüzeylere göre daha zor tutunuyor.

Kullanım Alanları:

Parlak Metal yüzeyler.
Paslanmaz çelik evyeler.
Paslanmaz çelik tutmaçlar.

Temizlik:

Temizlik için kuru mikrof iber bez yeterlidir.

Çok yoğun kirlenmelerde Nano-Temizleyici CL04 ile ön
temizliği yapmak gerekli olabilir. Uygulama yapılacak yüzey
mut laka tamamen yağ, deterjan ve kir parçacıkları ve 
tabakalarından arındırılmış olmalı.

Uyarı :

Ünite boyları:

Pompalı şişeler:
50ml, 100ml, 250ml
PE şişeler : 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma : 20  C 'de

Sertleşme : 24 Saato20  C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 
Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara 
ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven takılması

akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir ve kireç uygulanmamış

+5 bis +30Co oC

iyi etki et t iğini sulu ve yağlı sıvıların uzun süre damlacık şeklinde

Krom armatürler.
Çelik kaplamalar.
Krom ve Çelik süslemeler.
Bakır ve Pirinç yüzeyler.

1675
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AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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İnceltmeden kullanın

50 - 100ml /m2

60 - 120o

o

AHŞAP, SUNTA, MDF

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.

Su buharı geçirgen.

Renksiz (Görünmez)

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Kokusuz.

Eikin Ahşap Koruması yeni birNano Teknolojik üründür. Ham
Ahşap yüzeylerde çok iyi etki et t iğini asit li, yağlı ve sulu

Kullanım Alanları:

Ham ahşap çeşit leri.

Sınırlı etki:
Yağ içeren ahşap çinslerinde. Örn. Teak veya Mahagoni.

Temizlik:

Kirlenen yüzeylerde ön temizlik için Nano Basic CL01 ve
yoğun kirlenmiş yüzeylerde Nano Abrasif CL04
temizleyiciyi tavsiye edilir.

Ünite boyları:

Pompalı şişeler:
100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma : 20  C 'de

Sertleşme : 24 Saato20  C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 
Uygulama esnasında sigara ve açık ateşle.
yaklaşmayın. Eldiven takılması tavsiye edilir.

Koruma sıvısı hijyeni art ırır, para ve zaman tasarrufu sağlar
ve çevreyi korur.

ve kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor.
Genellikle temizlik için deterjansız sade temiz su yeterlidir.

+5 bis +30Co oC

Dakika

Nano Ahşap uygulamasının yapılabilinmesi için temel şart  yüzeylerin
kuru ve tozsuz olmalarıdır. Malzemenin nemli oluşu yapılacak
koruma uygulaması için eksi etki yapabilir.

Uyarı :

1622

sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir

AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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İnceltmeden kullanın

250 ml /m2

o

TEKSTİL / DERİ 

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.

Hava akışı devam eden.

Renksiz (Görünmez)

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Eikin Tekst il / Deri Koruması yeni bir Nano Teknolojik üründür.
Tekst il / Deri yüzeylerde çok iyi etki et t iğini yağlı ve sulu sıvıların

Kullanım Alanları:

Ayakkabı, Kıyafet ler, Düz ve Süet  deri, İpek, Alcantara,

Uyarı :

- Püskürtme veya Bat ırma kullanılabilir
- Sünger tekniği kullanılabilir.

Uygulama:

Ünite boyları:

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : en fazla

Kuruma :

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 
Uygulama esnasında sigara ve açık ateşle
yaklaşmayın. Eldiven takılması tavsiye
edilir.

sıvısı hijyeni art ırır, para ve zaman tasarrufu sağlar ve
çevreyi korur.

uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor. Genellikle
temizlik için deterjansız sade temiz su yeterlidir. Koruma

+5 bis +30Co oC

Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi
temizlenebilirlik.

Polyester ve diğer yapay lif ler, Yast ıklar, Tente, Çadır, 
Güneş ve yağmur şemsiyeleri, Araç tenteleri vb.

Kaplanacak yüzey her türlü kir ve tozdan arındırılmış olmalı,
ayrıca ütülemede kullanılan Kola ve diğer ütü ilaçlarından.

Sıcaklık uygulanması (örn. ütülemek) katmanın dayanıklılığını 
dahada art t ırır.

Yüzeye bağlı

Pompalı şişeler:
30ml, 50ml, 100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

1689

sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir

AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.



7
© 2012 E  N2 info@eikin.com.tr                                                                           www.eikin.com.tr

�

�

�

�

�

1053

İnceltmeden kullanın

10 ml /m2

o

Temizlik:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalı ve toz, kir, yağ ve
sinek lekelerinden arındırılmış olmalı.

- El ile uygulama.
- Makine uygulaması.
(Uygulama tarif ine bakınız)

Uygulama:

Ünite boyları:

Kapaklı şişeler:
50ml
PE şişeler : 250ml, 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma :

Sertleşme : 24 Saato20  C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 

Eldiven takılması tavsiye edilir.

şeffaf, mikroskopik kalınlıkta bir üründür.

  

+5 bis +30Co oC

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.

Parlatma sonrası.

AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım
haricinde sorumluluk kabul edilmez.

BOYA ve Lake (CPS)

Eikin Boya ve Lake Koruma yeni bir kimyasal Nano Teknolojik
üründür. Boyanın rengini ve parlaklığını tazeleyen ve koruyan

K ullanım  Alanla rı (Araba  / Ağır vasıta / Bot) :

Tüm araçların ve lake mobilyaların boya koruması.

Kirlenmiş yüzeylerde ön temizlik için Nano Abrasif  CL04
temizleyiciyi, daha eski boyalarda silikon ve mum içermeyen
deterjanlar veya pastalar tavsiye edilir.

Çizilmelye karşı dirençi art ırır.

Daha az bir temizlik çabası ile çok daha iyi
temizlenebilirlik.

Kolayca herkes uygulayabilir.

Doğru uygulandığında ve temizlendiğinde
en az 12 ay korur.

Su ve kir it ici koruma katmanı "Kolay Temizlik Efekt i"  ( Easy to
Clean ) sağlar, temizleme sürecini ciddi azalt ır, kolay ve nazik
araç temizliğini mümkün eder. Araç temizliğinde yalnızca 
ıslak bez ile temizliği tercih edin.
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�

�

�

�

�

�

İnceltmeden kullanın

100 -200ml /m2

120o

o

TAŞ, DOĞAL TAŞ

Lotus (Nilüfer çiçeği) efekt ine sahip mükkemel yüzey.

Su buharı geçirgen.

Renksiz (Görünmez)

Hijyenik temizlik.

Çevre koruyucu.

Kokusuz.

Eikin Taş Koruması yeni bir Nano Teknolojik üründür. Ham
taş yüzey, mineral zemin ve sıva üzerinde uzun süre ve çok iyi

Kullanım Alanları:

- Granit

Dikkat i:

Nano Taş uygulamasının yapılabilinmesi için temel şart  yüzeylerin
kuru ve tozsuz olmalarıdır. Malzemenin nemli oluşu yapılacak
koruma uygulaması için eksi etki yapabilir.

Uyarı :

Ünite boyları:

Pompalı şişeler:
100ml, 250ml
PE şişeler / spreyler: 500ml, 1.000ml
Bidon : 5L., 20L.    Fıçı : 200L.

Teknik veriler :

Ürün ID :

Kullanım : tah.

Kuruma : 20  C 'de

Sertleşme : 24 Saato20  C 'de

Depolama derecesi:

Depolama süresi: Acılmadan + 5  C ile + 25  C
arasında 12 ay raf ömrü
vardır.

o

Uyarılar:

Koruma sıvısı hijyeni art ırır, para ve zaman tasarrufu sağlar
ve çevreyi korur.

Asit li ve yağlı sıvılar için kısıt lı olarak geçerlidir. Ayrıca kir ve
kireç uygulanmamış yüzeylere göre daha zor tutunuyor.

+5 bis +30Co oC

Dakika

Genellikle temizlik için deterjansız sade temiz su yeterlidir.

Ürün su bazlı oluşundan kokusuzdur. Koruma katmanının
dayanıklılık süreci yüzeyin kullanımına ve aşınmasına bağlıdır.

Asit li ve yağlı sıvılar için kısıt lı olarak geçerlidir. 

- Kumtaşı
- Tuğla
- Terakota
- Pürüzlü ve cilasız Fayanslar

1808

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 
Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 
Ürün kolay alevlenir. Uygulama esnasında
sigara ve açık ateşle yaklaşmayın. Eldiven
takılması tavsiye edilir.

sıvıların damlacık şeklinde akıp gitmesiyle gösterir. Ayrıca kir

AKILLI YÜZEY KORUMA

Ürün 
Bilgi sayfasıSi

NANO kaplı yüzeyler tamamen yeni özellikler edindiriyor. Kullanılan ürüne bağlı olarak, çeşit li yüzeylere
hidrofobik (su it ici) özellik kazandırabiliyor. Sıvılar ve aynı zamanda kir veya kireç art ık yüzeye yapışamyor.
Yüzeyler daha zor kirleniyor ve çok daha kolay temizleniyor.
EikiN'in tüm ürünlerinin bir amacı var: akıllı, kir ve su it ici , ult ra-ince, görünmez ve malzemenin yapısına
bağlı olarak nefes almasını sağlayan yüzeyler oluşturmak. Küçücük NANO-parçacıkları, uygulanan yüzey ile
birleşerek, ancak mekanik işlem ile yok edilebilen, uzun süre dayanıklı ve yapışmaz yüzey oluşturmaktalar.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım 
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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- Metal
- Cam
- Seramik
-   apay madde
- Lake yüzeyler

İç mekan:
- Mutfaklar
- Islak ortamlar

- Plastik mobilyalar

Dış mekan:
- Plastik bahçe mobilyaları
- Camping/Caravan
- Araç / Motosiklet

BASİC CLEANER

Cleaner   (CL01)Basic

Pasif ürünlerinin uygulama öncesi ideal temizleyicidir

Çevrecidir

Temizlik için çok daha az uğraş ve çok daha fazla
temizleme özelliği.

Hijyenik temizlik

Kolay uygulama

Çeşitli pasif ürünlerinin katmanları için kombine ürün

�

�

�

�

�

�

Ünite boyları:

PE şişeler / spreyler: 1.000ml

Bidon : 5 L., 20Litre

CL01 Basic-Cleaner olağanüstü temizleme gücüne sahip bir üründür. Temizleyicimiz nano katman 
uygulanmasından önce kullanımının yanında uygulama yapılmış yüzeylerin temizlenmesinde'de

Uygulama alanları:

Y

kullanılabilir. Ürün iç ve dış mekan uygulamarına uygundur.

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalış ırken geçerli genel tehlike 

uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 

Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karış tırmayın. 

Baş ka bir sıvı ile karış tırıldığ ında beklenmedik

aş ırı tepki verebilir. Eldiven takılması tavsiye
edilir. Çocukların eline geçmemeli.

Teknik veriler:

Ürün ID CL01:

İnçeltme :

: ca

 

100

 

ml

 

10 -

 - 

15

 

m2

inçeltmeden kullanın

Kullanım

Açılmamış  orjinal ünite içinde oniki ay. 
Depolama derecesi: 5 C ila 25 C°

Depolama:

© 2012 E  N2

:Özellik su bazlı temizleyici

°

:Uygulama +5  C üstünde uygulayınız°

Uygulama şekli :

Kullanım öncesi sıkıca çalkalayınız. Temizlenecek yüzeye
veya bez üzerine küçük bir miktar dökünüz ve dairesel

hareketlerle yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyde kalan temizlik

ürününü akan su altında veya nemli bez ile temizleyiniz ve sonra
kontrol ediniz. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Ürün 
Bilgi sayfası

info@eikin.com.tr                                                                           www.eikin.com.tr

Si

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım 
haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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- Sırlı Fayans
- 

Cleaner Abrasif  (CL04)

�

�

�

�

ÖZEL CLEANER ABRASİF

Temizlik için çok daha az uğraş ve çok daha fazla temizleme
özelliği.

Hijyenik temizlik

Kolay uygulama

Teknik veriler:

Uyarılar:

Solar modül camları

Uygulama alanları :

- Cam

Akrilik cam, yapay madde, mermer veya taş gibi asitten
etkilenen veya kumlanmış cam üzerinde kullanmayın.
Temizleyici madde pürüzlü ve siyah renkli yapay yüzeylerden

çok zor temizleniyor ve bundan dolayı dokunmamaya

gayret gösterilmeli. Böyle yüzeyleri önceden bantlayınız.

Kullanımı:
CL04 ürününü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Az bir 

miktar temizlenecek yüzeye veya nemli bir bezin üstüne 

dökün ve küçük dairesel hareketlerle yüzeyi temizleyin. 

Kurumuş  temizleyiciyi su ile tekrar yumş atabilirisiniz. İş lem 
bitikten sonra bol su veya ıslak bez ile yüzeyi yıkayınız ve 

sonra kuru ve temiz bir bez ile kurulayınız. Yüzey temizlene 

kadar iş lemi tekrarlayınız.

© 2012 E  N2

Pasif ürünlerinin uygulama öncesi ideal temizleyicidir

CL04 Abrasif-Cleaner olağanüstü temizleme gücüne sahip bir üründür. Temizleyicimiz nano katman 
uygulanmasından ve CL01 öncesinde kullanılabilir. Aşındırıcı etkisinden ötürü yüzeylerden zor
kirleri ve silikon  yağını kaldırabiliyor. Ürün iç ve dış mekan uygulamarına uygundur.

Metal- 

Sıhhi Seramik-

Ünite boyları:

PE şişe : 1.000ml

Bidon : 5 L., 20Litre

Ürün ID :     CL04

İnçeltme :

: ca

 

100

 

ml

 

4 -

 - 

5

 

m2

inçeltmeden kullanın

Kullanım

Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. 
Depolama derecesi: 5 C ila 25 C°

Depolama:

:Özellik su bazlı, asidik temizleyici,

°

:Uygulama +5  C üstünde uygulayınız°

mineral parçacıklar içerir

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 
uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 

Kimyasalları hiç bir zaman birbirine karış tırmayın. 

Başka bir sıvı ile karıştırıldığında beklenmedik

aşırı tepki verebilir. Eldiven takılması tavsiye
edilir. Çocukların eline geçmemeli.

Ürün 

info@eikin.com.tr                                                                           www.eikin.com.tr

Si Bilgi sayfası

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve 
uygulamanın  ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım 
haricinde sorumluluk kabul edilmez.


