
Unieke en langdurige
smeereigenschappen

Onmiddellijke werking
zonder voorbehandeling

Behoudt eigenschappen
bij -80°C tot +140°C

Slijtvast, waterafstotend
en vuilwerend

Premium bescherming
voor uw complete fi ets

NanoProtech Bicycle dringt diep door in de moeilijkst 
bereikbare plekken en hecht zich sterk aan het oppervlak. 
Het resultaat is een duurzame smerende laag die 
wrijving en slijtage minimaliseert. Deze laag is slijtvast 
en blijft fl exibel in de meest extreme condities. Bovendien 
verdrijft NanoProtech al het vocht voor 100% en geeft 
een uitstekende bescherming tegen corrosie. 

Dit product is uitvoerig getest door ervaren professionals 
en behoort tot een van de beste producten op de markt. 
Durf nieuwe uitdagingen aan te gaan met NanoProtech 
Bicycle en zorg ervoor dat uw fi ets ten alle tijden 
beschermd blijft. 

HOUD UW FIETS IN 
TOPCONDITIE, 
ZELFS IN EXTREME 
OMSTANDIGHEDEN

BICYCLE

DE ULTIEME 
BESCHERMING 
TEGEN VOCHT 
EN CORROSIE.

WWW.NANOPROTECH.NL

Waarom kies je voor NanoProtech?
In de topsport is elke overwinning afhankelijk van de 
kleinste details. Wanneer ik op een fi ets zit waarvan elk 
onderdeel in perfecte balans is, lijkt het alsof het een 
verlengstuk van mezelf wordt. Met NanoProtech weet 
ik zeker dat mijn fi ets ten alle tijden volledig gesmeerd 
en beschermd blijft. NanoProtech geeft me vertrouwen 
en draagt bij aan het behalen van nieuwe topprestaties. 
Ik gebruik NanoProtech zelfs als mijn fi ets nat is. Ik ben 
Vlastislav Cihacek, en ik kies NanoProtech!

Hoe werkt het?
Vocht veroorzaakt corrosie en blijvende schade op onbe-
handelde oppervlakken. NanoProtech dringt diep door in 
de structuur van het materiaal en verdrijft al het vocht voor 
100%. Aansluitend vormt zich een duurzame en onzichtbare 
beschermlaag die wrijving en slijtage vermindert, corrosie 
voorkomt en geluiden elimineert.

Voor meer informatie kijk op:
www.nanoprotech.nl 

“MET NANOPROTECH BEHAAL IK 
NIEUWE TOPPRESTATIES”

VLASTISLAV CIHACEK 
Meervoudig Tsjechisch trial kampioen en
houder van een Guinness World Record!



Verdrijft vocht voor 100% op 
moleculair niveau

Isoleert en beschermt tegen 
kortsluiting 

Voorkomt storingen en 
verlengt de levensduur

Snelle en langdurige werking

Voor al uw elektra en
elektronica

NanoProtech Electric beschermt al uw elektrische 
apparaten tegen alle vormen van vocht. Onze unieke 
formule voorkomt kortsluiting en lekstroom waardoor veel 
elementen zelfs onder water blijven werken. Nanodeeltjes 
dringen diep door in de structuur van het materiaal, 
verdrijven al het vocht en binden zich aan het oppervlak. 

Er ontstaat een duurzame, isolerende en waterafstotende 
laag die corrosie geen kans geeft en effectief blijft voor 1 
tot 3 jaar. NanoProtech werkt ook op natte delen en kan 
zelfs defecte apparaten herstellen. Voorkom storingen en 
verleng de levensduur van uw apparaten, bescherm ze met 
NanoProtech Electric.

VLOEIBARE 
ELEKTRISCHE
ISOLATIE 

ELECTRIC
Uitstekende bescherming 
tegen roest

Effectieve smering en 
preventie van piepen

Verdrijft vocht voor 100% 
op moleculair niveau

Beschermt tegen bevriezing

Snelle en langdurige werking

NanoProtech Home Anticor is ontwikkeld voor de 
bescherming van alle soorten metalen, sloten, scharnieren, 
gereedschappen en mechanische systemen tegen alle 
vormen van vocht. Het product werkt als een krachtige 
kruipolie, dringt snel onder roest en bevrijdt vastzittende 
delen. Zelfs bij intensief gebruik zorgt NanoProtech voor 
een uitstekende smering waarmee defecten die ontstaan 
door corrosie of slijtage worden voorkomen. 
Het product is veilig voor rubber en kunststof en bovendien 
ook effectief tegen zouten en zuren. Al deze eigenschappen 
maken NanoProtech Home Anticor het ideale onderhouds- 
en conserveringsmiddel voor alles in en rondom uw huis of 
tuin. 

HET BESTE ONDER-
HOUDSMIDDEL VOOR 
HUIS EN TUIN

HOME ANTICOR

Effectieve smering en 
preventie van piepen

Onmiddellijke werking 
zonder voorbehandeling

Behoudt eigenschappen
bij -80°C tot +140°C

Verdrijft vocht voor 100% 
op moleculair niveau

Premium bescherming 
voor uw auto en motor

Verlengt de levensduur en
bespaart reparatiekosten

Onmiddellijke werking zonder 
voorbehandeling

Voorkomt kortsluiting 
en lekstroom

Verdrijft vocht voor 100% op 
moleculair niveau

Premium bescherming 
voor uw auto en motor

NanoProtech Auto Moto Anticor zorgt voor een uitstekende 
smering en voorkomt roest en bevriezing. Gebruik dit 
product om alle metalen en bewegende delen in u voertuig 
soepel te houden en te beschermen tegen weersinvloeden. 
Het product is ook bestand tegen zouten en zuren wat het 
ideaal maakt om toe te passen in de winter.

Moderne voertuigen zitten vol met gevoelige elektronica. 
Een kleine hoeveelheid vocht kan al grote problemen 
veroorzaken. Gebruik daarom NanoProtech Auto Moto 
Electric om alle elektrische systemen in uw voertuigen 
te beschermen tegen vocht, oxidatie en kortsluiting. 
NanoProtech kan zelfs defecte systemen herstellen.

AUTO MOTO ANTICOR

AUTO MOTO ELECTRIC


