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Revolution Bonding Technology (RBT) 

Zapewnia lepszą si łę wiązania powłoki , .  Poprzez chemiczne 

wiązanie między wilgocią w powietrzu,  płynnym szkłem                     

i  materiałem podłoża, tworząc sześcienną strukturę matrycy 

podczas procesu utwardzania. Trwale wiąże się z powierzchnią 

nawet gładką, błyszczącą powierzchnią szkła.

Liquid Ceramic Technology (LCT)

To zaawansowana technologia przekształcająca ceramikę 

półprzewodnikową w formę płynną, dzięki czemu jest łatwa do 

przechowywania i  nakładania. Gdy ciekła ceramika łączy się         

z wi lgocią w powietrzu,  reakcja wiązania zmienia ciekłą               

ceramikę z powrotem w cienką ,  przezroczystą fol ię ceramiczną.

Anti Graffiti&Anti Finger Print 

Powłoki Kube Bond uszczelniają powierzchnie i  wypełniają pory        

i  niedoskonałości ,  uzyskując gładką powierzchnię,  do której nie 

mogą się przyczepić nawet farby na bazie rozpuszczalników. 

Wynikiem tego jest doskonała powierzchnia odporna na             

lakierowanie i  zapobieganie graffiti .

Twardość powłoki 9h

to odporność minerału lub substancj i  na zarysowania.  Skala 

Twardości Mohsa została opracowana w 1812 roku przez 

niemieckiego mineraloga Fr iedricha Mohsa.  Test porównuje 

odporność minerału lub substancj i  na zarysowanie przez te 

dziesięć minerałów.

Powłoki powierzchniowe NanoTech oceniają 9H w skal i  twardości 

Mohsa, co jest najtrudniejszą oceną zgodnie z regulacją 

JISK5400.  Powłoka jest odporna na zarysowania w przypadku 

większości powszechnie dostępnych substancj i ,  w tym kluczy,  

noży,  muru i  betonu.

Technologia hydrofobowa

Zmniejsza drastycznie tarcie powierzchniowe powierzchni ,  

zapewniając, że woda i  inne płyny po prostu pęcznieją i  zsuwają 

się.   Zmniejszone tarcie powierzchniowe zapewnia, że   kąty 

kontaktu z płynem są zwiększone, dzięki czemu kropelki  są 

kształtowane bardziej jak kula niż jak zwykła półkula.

Powierzchnia  pojazdu jest chroniona przed deszczem i innymi 

płynami,  w tym olejami,  co zapewni dłuższą czystość i  lepszą 

widoczność na mokro przez okna i  szyby.

Nano-Lakier 

Powłoki oparte są na ceramicznej powłoce molekularnej ,         

s ieciowej strukturze molekularnej ,  która uszczelnia i  chroni twoją               

powierzchnię przed kurzem, cieczami i  farbą. 
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Najtrwalsza powłoka
na rynku

Jakość potwierdzona
certyfikatami SGS

C iągłę badania nad ulepszaniem
serii  produktów

Certyfikowany wykonawca
powłok ceramicznych 



Nazywany jest „płynnym diamentem”. Stanowi rewolucyjny 

przełom w  dziedzinie zabezpieczeń, przekształcając na                

apl ikowanej powierzchni swoją płynną formę w  twardą szklaną 

powłokę. Jej molekularna struktura 3D jest niezwykle wytrzymała 

na warunki atmosferyczne, wysoką i   niską temperaturę,          

promienie UV oraz  zarysowania powstałe podczas pielęgnacji  

pojazdu. Dodatkowo  utwardzony DIAMOND 9H potęguje połysk 

oraz głębię koloru zabezpieczonego lakieru. 

Duża hydrofobowośc zmniejsza przywieranie brudu oraz ułatwia 

pielęgnację. Produkt rekomendowany jest do ochrony               

powierzchni lakierniczej pojazdów, kloszy lamp, elementów 

ozdobnych i  zewnętrznych tworzyw sztucznych. 

.  Największa na rynku trwałość powłoki (do 5 lat) 

.  Odporna na promieniowanie UV i  temperatury

.  Zmniejszone do minimum ryzyko zarysowań

.  Wysoka hydrofobowość czyl i  ś l iskość

.  Potęguje głębię koloru i  połysk lakieru

.  Twardość 9H w skal i  Mohsa

DIAMOND 9H

O piękno należy odpowiednio dbać. KubeBond Diamond Plus 

został stworzony w celu przedłużenia efektu KubeBond Diamond 

9H. Wydłuża żywotność sześciennej struktury matrycy 

molekularnej w KubeBond Diamond 9H, umożl iwiając                

zachowanie super hydrofobowego efektu powierzchni i  unikanie 

plam wodnych przez dłuższy czas. Produkt ten jest stosowany 

przy przeglądach ceramicznych.

DIAMOND PLUS



KubeBond zapewnia całoroczną ochronę. Wystarczy apl ikacja 

jednej warstwy, aby nadać powierzchni lakierowanej głęboki 

połysk i  uodpornić ją na działanie czynników atmosferycznych. 

Po utwardzeniu molekularna struktura powłoki zapewnia trwałą 

ochronę oraz  zmniejsza przywieranie brudu co sprawia, że 

pojazd dłużej pozostaje czysty,  a sama pielęgnacja staje się 

dużo łatwiejsza.

.  Trwałość do 1 roku

.  Podstawowe zalety:

.  Duża hydrofobowość

.  Ułatwiona pielęgnacja pojazdu

.  Doskonała odporność na warunki atmosferyczne,

   temperaturę oraz promienie UV

.  Wysoki połysk

NANO X
CERAMIC PAINT PROTECTION



DO OCHRONY SKÓRY Skórzana tapicerka wymaga dodatkowych            

zabiegów aby utrzymać ją w dobrym stanie. Powłoka Leather 

Shield chroni skórę tapicerki  przez długi czas dzięki mocnej 

warstwie ochronnej .

.  Trwałość do 6 miesięcy

.  Pomaga zachować miękkość skóry

.  Odpycha wodę nie pozwala jej  przenikać

   w strukturę

.  Pozwala na utrzymanie tapicerki

   w idealnym stanie

.  Nie zawiera wosków, jest bezbarwna i  bezwonna

LEATHER SHIELD 



Jest powłoką kwarcową zabezpieczającą szyby samochodowe. 

Po apl ikacj i  i   utwardzeniu powstaje   niewidzialna, twarda    

powłoka, która na długo chroni powierzchnię szyb nadając im 

dodatkowy blask. 

.  Pozwala utrzymać szyby w czystości i  poprawia

   widoczność w trakcie deszczu

.  Ułatwia oczyszczanie szyby z owadów

.  Zmniejsza ryzyko zarysowań przez wycieraczki

GLASS SHIELD



DO ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNYCH ELELMENTÓW PLASTIKOWYCH 

I GUMOWYCH.  Sprawia że powierzchnie wewnętrzne pozostają 

nowe i  błyszczące.  Sprawia że wnętrze pojazdu jest tak samo 

chronione jak każda inna powierzchnia.

NU INETRIOR



FABRIC SHIELD (DO OCHRONY TKANIN/TEKSTYLIÓW) Opierając się 

na dogłębnych badaniach w dziedzinie zaawansowanych         

technologi i  montażu półprzewodników fotoelektronów Fabric 

Shield zapewnia mocną, niezawodną powłokę dla wszystkich 

chłonnych powierzchni .  Powłoka radykalnie zmniejsza energię 

powierzchniową materiału tekstylnego lub zamszu, dzięki czemu, 

gdy stykają się z nią ciecze, tworzą one zgrubienia i  po prostu 

zsuwają się.  

Fabric Shield utrzymuje powierzchnie bez wody, kurzu i  innych 

płynów nie wpływając na ich wygląd.

FABRIC SHIELD
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