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Ceramic Pro är den senaste tekniken och utveckling 
ifrån NanoShine LTD.

Ceramic Pro är en klar, flytande nano keramisk 
beläggning.

När den härdas kommer denna teknik att förvandla sig 
själv på ytan till att bli en styv, superstruktur av nano 
glas, och skyddar underlaget då det appliceras på 
obestämd tid.

Ceramic Pro designades från början som en industriell, 
multifunktionell, skyddande beläggning för alla ytor.

Den nano keramiska glasbeläggningen bildar en 
exceptionellt stark och hållbar skärm, resistent 
mot lösningsmedel, syror, alkali, UV-strålar, hårda 
väderförhållanden och korrosion.



NEDSMUTSNING

Uppbyggnad av alger, havstulpaner, musslor och 
annat havsliv kan vara en tråkig och arbetsintensiv 
uppgift att ta bort. Ofta krävs hårda kemikalier och 
ryggbrytningstekniker för att ta bort dessa typer av 
tillväxt.

KORROSION

Den marina miljön kommer gradvis att förstöra 
eventuella exponerade metaller på ditt fartyg och 
orsaka säkerhetsproblem och fula utseende.

OXIDERING 

Oxidation är extremt skadligt för din färg eller gelcoatens 
estetik vilket gör att den ser blek och utslagen ut.

UV-SKADA

UV-strålar är mycket skadliga och kan vara en av de 
främsta orsakerna till snabbare åldrande av din vinyl, 
färg, gelcoat etc. UV-exponering kommer att göra ditt 
fartyg kommer att se försummad och åldrad ut.

HÅRDA KEMIKALIER

 Rengöring med starka kemikalier har en direkt effekt 
på miljön. Ofta tar dessa kemikalier vägen in i vårt 
vattensystem som stör den naturliga livscykeln i havet 
och miljön.

HÅRD OCH SVÅR RENGÖRING 

Skrubbning, sköljning och torkning av ett fartyg är 
mycket arbetsintensivt och kostar båtägaren både 
värdefull tid och pengar.

Saltvatten och hårt vattenuppbyggnad

Saltvatten och hårt vatten är mycket frätande och skadar 
alla fartygets ytor. Detta orsakar påskyndat “slitage”.

LÅT OSS  
BELYSA  
ERA  
PROBLEM 
Varje fartyg från den lilla vattenskotern till de största yachten utsätts för extrema hårda 
väderförhållanden under sesången. 



LÅT OSS  
BELYSA  
ERAN LÖSNING

CERAMIC PRO MARINE

Ceramic Pro Marine-serien har utvecklats 
och tillverkats i de modernaste 
anläggningar av högkvalificerade 
tekniker och har revolutionerat den 
marina industrin med funktioner som 
är oöverträffad med någon annan 
produkt.



OXIDATION BARIÄR

Ceramic Pro börjar med en 
penetrerande fundament som 
byggs upp för att skapa ett 
skyddande skikt som tätar allt det 
appliceras på

DOCKRASH RESISTANT

Ceramic Pro minskar ytspänningen 
på gelcoat så att fenderbskav och 
bryggmärken enkelt kan tas bort 
utan kemikalier.

EXTREM GLANS

Ceramic Pro förbättrar visuellt 
gelcotens yta genom att lägga till 
otroligt djup glans.

UV-MOTSTÅND

Med UV-hämmande egenskaper är 
hela fartyget skyddat mot solens 
hårda strålar, vilket gör att båten ser 
ny ut.

ELIMINATERADE KEMIKALIER

 Ceramic Pro har en extremt hydrofob 
effekt, vilket gör rengöringen lätt 
utan skadliga kemikalier.

9H I HÅRDHET

 Testat och visat sig vara 9H i hårdhet, 
är beläggningen den starkaste och 
mest hållbara på marknaden.

SJÄLVRENGÖRING

Beläggningens skyddande lager 
gör att smuts och föroreningar lätt 
kan tvättas utan hårda kemikalier.

FOULING RELEASE

När fartygets skrov är belagda 
har minimal ytspänning, vilket 
möjliggör enkel rengöring utan 
kemikalier.

DRAG-REDUCTION 

CERAMIC PRO MARINE är testad 
och bevisad att ge 3,3% mindre 
friktion, vilket resulterar i ökad 
topphastighet och minskad 
bränsleförbrukning.



RUNABOUT BOAT

SAILBOAT

YACHT

CARGO

JET SKI

FISHING BOAT

EN VINNARE 
FÖR ALLA   
TYPER AV 
FARTYG
PROVNING AV FRIKTIONREDUKTION

Tester har genomförts i NCKU ASTRC 
vindtunnlarlaboratorium i Taiwan för att ta reda på om 
Ceramic Pro Marine kan ge släpminskning för alla typer 
av fartyg. Resultaten visade imponerande 3,3%.

TILLVERKARES DRÖM 

Minska drag är ett stort fokus för FoU när man tillverkar 
nya och förbättrade modeller. Med Ceramic Pro Marine 
är detta problem inte längre lika framträdande, eftersom 
det kommer att öka topphastigheten och minska 
bränsleförbrukningen.

BÄTTAD PRESTANDA

 Den vinnande båten för UIM F2-mästerskapet 2017, som 
visat sig vara utmärkt, belades med Ceramic Pro Marine.

FRIKTION 
REDUTION

ÖKAR TOPPHASTIGHETEN
MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN



FÖNSTERRUTOR

 Glas

Plexiglas

LÄMNAR  
INGA YTOR  
OSKYDDADE  
Ceramic Pro utvecklades för att passa alla aspekter av marinindustrin. Beläggningarna har visat 
sig skydda mot hårt väder, mycket giftiga kemikalier, korrosion, oxidation, färgning och nästan 
allt annat som havet kan kasta på ditt fartyg. De marina produkterna används för närvarande 
av återförsäljare, tillverkare och detaljföretag.

DÄCK

 Halkmönster

 Lackerade däck

 Syntet däck

Teak däck

UNDER VATTENLINJEN

 Under vattenlinjen

 Propeller och Drev

 Utombordare

 Skrov

Rostfritt

 Räcken

 All Metall

Möbler

 Vinyl

 Textil

 Lackerat trä
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CERAMIC PRO BRAVO

Ceramic Pro Bravo är en multilagerbar klar nanokeramisk 
beläggning designad för fartygens inre och yttre färg eller 
gelcoat. När den har härdat fungerar den som en barriär mot 
UV-strålar, oxidation, smuts, fläckar, fiskblod och mycket mer.

Bravo Gör rengöring en bris.

  Gelcoat    Färg     Interiör

  Lack                       Vinylfolie   Exteriör

APPLIKATIONS METOD

  By hand   Spraypistol   Dual Action Polisher

  Gelcoat    Färg                       Metall

  Lack                      Vinyl     Plast

APPLIKATIONS METOD

  För hand   Spraypistol

CERAMIC PRO MARINE

Ceramic Pro Marine är en mycket hållbar, tydlig 
nanoceramisk beläggning designad för användning på 
alla fartygets ytor. När det härdas blir det en skyddande 
barriär mot oxidation, UV-strålar, kemikalier, korrosion 
och en lång lista med andra miljöfaror.



       

KERAMISK PRO PAINT
Ceramic Pro Paint kombinerar en skyddande beläggning 
med färg. Denna beläggning blandas med ett blått eller 
vitt pigment som möjliggör snabb och effektiv reparation 
av skadade ytor på skrovet, gelcoat och andra områden 
i fartyget. Färgen är applicerad som en blandning av 
beläggning och färgpigment och är säker på att missfärga 
och håller ytan fräsch och levande.

  Gelcoat    Färg                      Exteriör

APPLIKATIONS METOD

För hand   Spraypistol

CERAMIC PRO SQUALL

 Ceramic Pro Squall är en klar nanoceramisk beläggning 
designad för att användas på alla typer av glas. När det 
härdas skyddar det fartygets inre och yttre glasytor och 
underlättar rengöring.

  Glas                      Interiör    Exteriör

APPLIKATIONS METOD

  För hand

CERAMIC PRO NANO-PRIMER

Ceramic Pro Nano-Primer är en vattenbaserad 
ytbehandlingslösning som används före applicering av 
Ceramic Pro-beläggningar. Icke-slipande, förfinar ytan 
för att ge maximal beläggning vid beläggningen. Nano-
Primer är vax- och silikonfri, vilket gör ytan glansig och 
välgrundad.

  Gelcoat    Färg       Lack

  Interiör    Exteriör

APPLIKATIONS METOD

  För hand    Dual Action Polisher



VARJE  
INDUSTRI BE-
HÖVER DETTA
Ceramic Pro används för närvarande på alla typer av ytor i flera 
olika branscher. Ceramic Pro, som alltid utvecklas, uppdateras 
och förbättras, expanderar kontinuerligt till nya marknader med 
ytterligare produkter utvecklade för branschspecifika behov.

TEKNISKA DETALJER 

Beläggningen är utvecklad tack vare en 
mycket avancerad 3D-matrixteknik. När den 
appliceras på en ren, torr yta kristalliseras den 
på underlaget till ett tunt och flexibelt lager av 
nanoglas.

SPECIFIKATIONER

UTSEENDE: Transparent, färglös

HÅRDHETSGRAD:  Upp till 9H*

FLAMM PUNKT: 50-70°C*

VIDHÄFFTNING: Idealiskt för de flesta underlag

VISKOSITET: 20-30mPa (20°C)

DENSITET: 0.95-0.97g/cm3

TJOCKLEK: 2-30 ¡m*

Härdning: Delvis härdning efter 3-4   
 timmar vid 20°C Fullt härdning 
 efter3-5dagar vid 20°C.*



ALLTID NYTT  
ENDAST
CERAMIC PRO

Ceramic Pro finns i över 70 länder med mer än 4500 installatörer och växer snabbt som 
ett toppval för yrkesverksamma världen över. I flera år har företaget skapat industriella, 
multifunktionella, skyddande beläggningar för alla ytor och strävar efter att kontinuerligt 
förbättra sina produkter. Alla Ceramic Pro-produkter har testats av SGS, världens ledande 
inspektions-, verifierings- och certifieringsenhet. Ceramic Pro uppnådde högsta möjliga 
resultat i varje test. Ingen annan beläggningsprodukt hittills har officiellt testats:

Korrosion test (ASTM B117)  Resultat: Ingen effekt

Rep test (JIS 5400)    Resultat: Över 9H 

Flexibillitet test (ASTM  D522)                  Resultat: 0 mm coating loss vid 180° rotation

Nedslagstest (ASTM D2794)  Resultat: 80/80 inch-lbs

Syra och Alkali (JIS K5400 (1990)) Resultat: Ingen visuell skada

Tung metall test   Resultat: Inget

Toxisk test  (SVHC)                                       Result: Inga toxiska ämnen




