
NANOFLEX® DURA  
& SAPPHIRE  

      Acoperiri ceramice de înaltă performanță 
Detalii tehnice și analize 



Antiaderent: respingerea apei și a murdăriei oferă protecție pe 
termen lung și facilitează curățenia  

Graffiti și protecția împotriva petelor: proprietătile de barieră 
ale structurilor ultra-dense din ceramică și cuarț protejează împotriva 
murdăriei și a contaminării 

Protecție împotriva zgârieturilor: suprafețele sunt mai 
rezistente la uzură 
 
Prevenirea coroziunii: ultradensitatea oprește rugina de la 
sursă 
 
Protecție UV: anti-îmbătrânirea păstrează valoarea suprafețelor 
 
Rezistență la temperaturi înalte: Nici o modificare a 
caracteristicilor când este expus la temperaturi foarte mari 
 
Finisaje perfecte: Intensificarea culorii și luciului îmbunatățește 
estetica suprafetelor 

Ușor de aplicat: Finisajele perfecte sunt obținute fără a 
avea nevoie de instructaj de specialitate 

SOLUȚII PENTRU MENȚINEREA 
VALORII SUPRAFEȚEI DVS.  
CARACTERISTICI CHEIE 
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Utilizarea vehiculelor prezintă întotdeauna riscuri - daunele apar în mod 
regulat. Tehnologia noastră Nanoflex® Dura și Sapphire oferă un remediu. 

Protecție pe termen 
lung în sectorul auto: 

APLICAȚII 

Exterior: Până la 100,000 km  
sau 100 cicluri de spălare 

Interior: În concordanță 
cu durabilitatea suprafeței. 

Protecția jantelor împotriva murdăririi 
cu praf de la frâne. 

Protecția caroseriei împotriva 
zgârieturilor, murdăriei și îmbătrânirii. 

Protecție universală 
împotriva coroziunii 

Durabilitatea imbunătățită a finisajelor 
decorative de plastic și a farurilor 
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Automobile 



Aviație 

APLICAȚII 

 
Protecția fuzelajului avionului 
împotriva prafului și îmbătrânirii 
 

Imbunătățirea durabiliății 
materialelor plastice și sintetice 
decorative supuse la uzură. 

Protejează 
suprafețele împotriva  
vandalismului 

Protecție pe termen 
lung în sectorul aviatic: 

Exterior: Până la 10 ani 
Interior: În concordanță cu 
durabilitatea suprafeței 
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Facilitează degivrarea 

 



APLICAȚII 

Marină 

Protejează carenele de 
uzură, coroziune și oferă 
protecție anti-îmbătrânire 

 
Protecție împotriva coroziunii a 
metalelor prețioase de pe 
punte. 

 
Întârzie uzura elementelor 
decorative de pe punte. 

 
Facilitează curățarea ușoară a 
reziduurilor de apă sărată. 

Protecție pe termen lung în sectorul marin: 

Exterior: Până la 10 ani Interior: În concordanță cu 
durabilitatea suprafeței. 
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APLICAȚII 
Arhitectură și construcția clădirilor 
(Suprafețe interioare și exterioare) 

Protecție fiabilă împotriva petelor din 
interior - blaturi de bucătărie din 
cuarț, granit și marmură, etc. 

Protecție pe termen lung pentru 
fațadele din aluminiu, din oțel sintetic 
sau inoxidabil împotriva radiațiilor UV, a 
influențelor meteorologice și a ploilor 
acide 

Prevenirea amprentelor vizibile (anti-
amprentă) pe suprafețe structurate, 
precum hote de evacuare din bucătărie 
din inox, lifturi și balustrade 
 
 

Protecție pe termen lung pentru 
construcții si arhitectură 

În functie de locația lor, clădirile sunt puternic expuse la căldură, 
precipitații regulate, umiditate si zăpadă. Suprafețele interioare 
sunt expuse la uzură si murdărie. 

Exterior: Până la 10  ani Interior: În concordanță cu durabilitatea 
suprafeței. 6 



APLICAȚII 
Industrie (utilaje, echipamente de 
construcții, echipamente mecanice) 
 

Atunci când companiile fac investiții semnificative în instalații și 
echipamente industriale - caută performanțe eficiente și protejate pe 
termen lung. Acoperirile ceramice Nanoflex® Dura și Nanoflex® 
Sapphire oferă o protectie robustă împotriva coroziunii, calcificării, 
uzurii si murdăriei. Mai mult, acestea prezintă o stabilitate chimică 
foarte puternică. 
 
 

Foarte ușor de curățat în industria alimentară 
(linii de producție, rezervoare) 

 
 

Acoperire anti-aderentă pentru conducte , 
mașinării și vehicule utilitare 

Îndepărtarea ușoară a biopeliculelor 
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PREZENTAREA TEHNOLOGIEI 

Acoperirile noastre ceramice sunt compuse din două tipuri diferite de 
precursori: pre-ceramică organică si cuarț anorganic. 

Ceramica organică generează straturi ceramice dense cu structuri 
Si-N-Si și Si-O-Si. În consecință, acoperirile sunt extrem de 
rezistente la căldură si oferă o protectie excelentă împotriva 
coroziunii și a intemperiilor. În plus, proprietătile lor puternice 
antiaderente resping apa și murdăria. Vopselele sunt distorsionate la 
contactul cu suprafața acoperită și nu aderă, demotivând astfel 
artiștii de graffiti. Eliminarea graffiti-ului este facilitată eficient. 
 

Cuarțul anorganic generează o peliculă compusă din dioxid de 
siliciu (similar cuarțului sau sticlei) și oferă multe substraturi 
cu proprietăti anti-zgârieturi, precum și o stabilitate excelentă 
la substanțele chimice și la căldură. 
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EFECTE ÎN DETALIU: 
ACOPERIRI UȘOR DE CURĂȚAT 
PENTRU SUPRAFEȚE 
PERFECTE 

 
 

Faceți viața mai ușoară pentru 
clienții industriali cât și pentru 
clienții obișnuiți prin acoperiri 
ceramice. Aceștia vor economisi 
mult timp și efort când vor curăța 
mașini, bucătării, bărci și clădiri . 
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EFECTE ÎN DETALIU:  
ACOPERIRI UȘOR DE CURĂȚAT 
PENTRU SUPRAFEȚE PERFECTE 

Protecția ceramică pregătește materialul pentru o curătare constantă și 
contribuie semnificativ la reducerea contaminării, economisind astfel nu 
numai timp, ci pe termen lung reducând costurile materialelor. 

 Ușor De Aplicat, Ușor De Curățat 
 
Aspectul, chiar și al celor mai bine întretinute medii, poate fi ușor 
compromis. 
 

Mâinile transpirate lasă urme pe sufrafețele din oțel inoxidabil 

 
Mașinile sunt stropite cu noroi 

 
Vandalii lasă graffiti pe trenuri, tramvaie 

 
Curățarea lor necesită mult timp și chimicale 
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EFECTE ÎN DETALIU:  
ACOPERIRI UȘOR DE CURĂȚAT 
PENTRU SUPRAFEȚE PERFECTE 

Cum funcționează acest efect? 

Hidrofobia este cuvântul 
magic. Descrie  
capacitatea Nanoflex® Dura, 
Dura VF și Dura HD de a 
respinge apa și de a menține 
suprafețele în stare bună. 

Curățarea necesită doar o 
cantitate mică de apă și lichid de 
curătare - fără abraziune sau 
metode agresive de curățare 

Graffiti-urile nedorite pot fi 
îndepărtate usor și rapid. 
Acoperirile previn de asemenea 
vătămarea cauzată de substantele 
chimice din vopsea. 
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EFECTE ÎN DETALIU :  
ACOPERIRI UȘOR DE CURĂȚAT 
PENTRU SUPRAFEȚE PERFECTE 
Acoperirile ușor de curățat precum Nanoflex® Dura, Nanoflex® Dura VF și Nanoflex® Dura HD sunt 
utilizate în următoarele sectoare: 

T ransport: 

Automobile 

Marină 

Transportul public ex: 
trenurile si tramvaiele 

Architectură și Construcția Clădirilor: 

Produsele noastre sunt 
capabile să protejeze 
următoarele materiale 

Polimeri (plastic) 

Aluminiu 

Metal ex : otel 

Sticlă și ceramică, ex:  
Stațiile de autobuz 

Fa țade le  c lad i r i lo r  

Industrie 

Fabrici de producție 

Corpuri de iluminat 
interioare ex: chiuvete 
de oțel inoxidabil 
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EFECTE ÎN DETALIU: 
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
ZGÂRIETURILOR ȘI A UZURII 

Cea mai mică deteriorare a unei suprafețe este o 
problemă, în special pe suprafețele cu luciu 
ridicat. Solutia noastră pentru o rezistență 
sporită la zgârieturi asigură industriei auto, 
construcțiilor și industriei marine, precum și 
multor alte sectoare, o protecție optimă a 
suprafeței. 
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EFECTE ÎN DETALIU:  
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
ZGÂRIETURILOR ȘI A UZURII 

Pentru suprafețe rezistente la zgârieturi 
 
Cu cele mai mici miscări accidentale la 
urcarea într-o masină nouă, într-o secundă 
suprafața perfectă poate fi deteriorată de o 
mică zgârietură - de un inel, o geantă de 
mână sau un fermoar. 
Pe langa Nanoflex® Dura, Dura VF și Dura 
HD,  Nanoflex® Sapphire oferă tuturor 
suprafețelor interioare și exterioare o 
rezistență deosebit de mare la zgârieturi. 

14 



EFECTE ÎN DETALIU:  
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
ZGÂRIETURILOR ȘI A UZURII 

Utilizați produsele pentru un finisaj rezistent la zgârieturi în          
următoarele domenii: 

 
Transport 

Automobile Marină Transportul public ex: 
trenuri și tramvaie 

Industrie 

Corpuri de iluminat interioare și instalații 
sanitare ex: chiuvete de oțel inoxidabil 

Fa țade le  c lăd i r i lo r  
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Fabrici de producție 

Arhitectură și construcția de clădiri: 

Aluminiu 

Metal, ex: otel 

Produsele noastre se pot folosi pentru a 
proteja următoarele materiale 

P lastic 



EFECTE ÎN DETALIU: 
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
COROZIUNII 

Vremea, umiditatea ridicată din aer și alte condiții dure de mediu pot 
deteriora materialele prin coroziune și rugină. 
 
 
Chiar și materialele pe bază de aluminiu riscă să fie corodate. 
Orice deterioarare a suprafeței va crea un impact vizual negativ. 

Pentru bărci, fațadele clădirilor sau instalații precum parcurile 
eoliene și instalațiile industriale, coroziunea poate fi o 
problemă uriașă în ceea ce privește cerințele de întreținere și 
siguranță. 

Protecția împotriva coroziunii nu numai că păstrează aspectul unei suprafețe, ci previne și 

deteriorarea viitoare a suprafeței oțelului și a altor metale. Suprafețele protejate de o 

acoperire eficientă împotriva coroziunii resping elementele dăunătoare - și îsi păstrează 

calitatea și aspectul. 
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EFECTE ÎN DETALIU:   
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII 

Transport: 

Industria auto  

Marină 

 
Aviație 

 

Transportul public , ex: Trenuri și tramvaie 

Arhitectură si construcția clădirilor : 
 

Fațadele clădirilor 
 

Instalații sanitare ex: chiuvete de oțel inoxidabil 

Industrie 

Parcuri eoliene 

Fabrici de producție 

Țev i  

Soluțiile noastre de acoperire sunt utilizate într-un număr mare de sectoare: 
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FORMULE ÎN DETALIU:   
CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

Dura - organic Sapphire - anorganic 

 
Polimer Si-N-H polimer cu reziduuri 

organice (conține carbon) 
Polimer Si-N-H pur fără 
carbon 

 
După uscare 

 
Strat SiO2 cu reziduri de carbon; mai 
puține reziduri de carbon la tratare 
cu temperaturi înalte. 

 
Strat SiO2 pur (sticlă ceramică) 

Pragul de fisurare al rășinei Strat 30+µm  Strat < 2 µm  

Izolație electrică Bun (contaminare cu carbon) Excelent (la fel ca sticla ceramică) 

Duritate/flexibilitate Moale/Flexibil Dur/Casant 

Bariera chimică (H2O, O2 & alte gaze ) Bun Excelent 
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Efecte Dura Dura VF Dura HD Sapphire BC Sapphire 

Curățare ușoară / anti-pete ***** ***** ***** ***** ***** 

Rezistent la apă **** **** **** ** *** 

Protecție împotriva graffiti ***** ***** ***** **** ***** 

Anti-zgârieturi *** *** ***** ***** ***** 

Duritate Până  la 
9H 

Până la 
9H 

9H >9H >9H 

Anti-coroziune *** *** **** **** ***** 

Anti - îmbătrânire **** **** **** **** **** 

Ușor de aplicat **** ***** **** **** ** 

Densitatea filmului uscat *** *** **** ***** ***** 

Nr maxim de posibile 
straturi date . (în timp) 

3 (5 min) 3 (5 min) 2 (5 min) 5 (1 h) 2 (1 h) 

Sticlă ***** *** **** **** *** 

Durabilitate **** **** ***** **** ***** 

Stabilitate la temp. înalte 600 C 600 C 800 C 1000 C 1000 C 

FORMULE ÎN DETALIU :   
CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI 

rating 

***** excelent 

**** 

*** 

** 

* nerecomandat 
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FORMULE ÎN DETALIU :   
CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI 

rating 

****
* 

excelent 

**** 
 
*** 

Se recomandă 
verificarea 
compatibilității 

** 

* nerecomandat 

 
 
Dura 

 
 
Dura VF 

 
 
Dura HD 

 
 
Sapphire BC 

 
 
Sapphire 

Caroserie mașină ***** ***** ***** ***** * 

Plastic ** ***** *** *** * 

 
Metal 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

Mineral ***** ***** ***** ***** ***** 

Lemn netratat ***** ***** ***** ***** ***** 

Lemn lăcuit ** ***** ** ** ** 

Învelis cu gel ***** ***** ***** ***** ** 

Pu ** ***** ** ** ** 

Geam ***** ***** **** ***** ** 

Piele 
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FORMULE ÎN DETALIU :  
REZISTENȚĂ CHIMICĂ 

DURA – Rezistenta chimica 

DU: Derivați DURA 

DUA: Dura ca și aditiv în lacuri 

AM: Sistem melamină alchidică 

PU: 2K Sistem poliuretanic 

5: Nici un efect – Nu s-a detectat nici o modificare a 
suprafeței 

4: Excelent – Modificare ușoară a culorii sau luciului, dar 
nu o modificare a funcțiunii sau a materialului. 

3: Bun  – O schimbare clar sesizabilă a culorii sau a luciului, 
dar nu afectează semnificativ viața sau funcția suprafeței. 

2: Acceptabil – Modificare considerabilă a aspectului 
datorită decolorării sau gravării, care poate duce la 
deteriorarea funcției pe o perioadă extinsă de timp. 

1: Eșec – Sablarea sau eroziunea suprafeței. Deteriorare 
evidentă si semnificativă. 

Acetonă 

Benzyl  
alcool 

Ulei 
motor 

Marker/  
Lichid de 
frână 

H SO 2  4 
(10%) 

Lichid de 
frână 

NaOH 
(5%) 

DU  

DUA  

AM  

2K PU 

Silicon 
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FORMULE ÎN DETALIU: 
 REZISTENȚĂ  LA INTEMPERII 

0 50
0 

150
0 

200
0 

7
0 

10
5 

10
0 

95 

90 

85 

80 

75 

AM DU  
2K PU 

DUA 
Silicone 

1000 
  ore 

Rezistența la intemperii  a 
DURA  DIN EN ISO 11341 vopsele si lacuri 

Factori de mediu artificiali și 
expunerea la radiații artificiale 

Expunere la radiații filtrate cu  
arc-xenon (2000 ore) 

DU: DURA derivati DURA 

DUA: Dura ca și aditiv în lacuri 

AM: Sistem melamină alchidică 

PU: 2K Sistem poliuretanic 

un
gh

iu
l d

e 
co

nt
ac

t 
[°

] 
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FORMULE ÎN 
DETALIU: APLICAȚII 

 
 

Aplicații prin pulverizare 
 
Proces: HVLP-aer comprimat        
Presiune de lucru: approx. 2–3 bar  
Duze: 0.8–1.3 mm 

  Pistolul de pulverizare poate fi 
curățat cu diluant. 
  Termen de valabil itate: 12 luni 
de la livrare , la 20 °C 

APLICAREA 
PRODUSULUI ȘI 
UNELTELE FOLOSITE  
Toate versiunile de produse sunt 
livrate gata de utilizare. În funcție 
de substrat, acestea pot fi aplicate 
cu aplicatoare din microfibră sau 
role de vopsea (flotoare din 
microfibră). Produsul este potrivit și 
pentru aplicarea prin pulverizare. 
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FORMULE ÎN DETALIU :  
APLICAȚII 

CONDIȚIA 
SUBSTRATULUI 

Suprafața care urmează să fie acoperită trebuie curățată, degresată și complet uscată. Zonele 
greu accesibile, cum ar fi scurgerile etc. trebuie uscate cu cârpe absorbante sau cu aer 
comprimat. În contact cu o suprafață umedă, învelisurile ceramice reacționează prematur și nu pot 
forma o legătură permanentă. Substratul și temperatura ambientală trebuie să fie între 
+ 5°C și + 30°C, iar umiditatea relativă 30 % - 80 %. 

Dura, Dura VF and Dura HD: Uscare 
completă la temperatura camerei în 5-7 zile 

Condițiile de uscare recomandate (până la 
rezistența la apă) sunt:  

§  Temperatura camerei: 8–12 ore 

§  80°C: 2 ore 
§  130°C – 180°C:  o oră 

Sapphire și Sapphire Base coat: Uscare 
completă la temperatura camerei în 24 ore 

Condițiile de uscare recomandate(până la 
rezistența la apă) sunt:  

§  Temperatura camerei: 6 ore 

§  80°C: 1 oră 
§  130°C – 180°C: 30 min 
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FORMULE ÎN DETALIU:  
SIGURANTĂ  ȘI DEPOZITARE 

SIGURANȚĂ  
Instrucțiunile de siguranță sunt detaliate pe fișa cu datele de securitate 

a materialului și trebuie respectate necondiționat. 
 
o  Wear solvent-resistant gloves (e.g. butyl or nitrile rubber gloves) when applying 

the  product. 

o  Wear suitable eye protection (safety glasses or face mask). 

o  Provide adequate ventilation of working area. 

o  Wearing a half-mask with filter types A2 B2 E2 K2 Hg/P3 when applying the 
product  is recommended. 

o  The solution must not be mixed or diluted with other solvents. 

o  Store in a cool (10°C) dry place with adequate ventilation. 

o  Open the container periodically to release overpressure (ammonia, hydrogen). 

o  Keep away from fire, sparks, water, moisture, alcohols and other chemical 
substances. 

DEPOZITARE 
Ceramic coatings should be stored in a cool (10°C), dry place with sufficient ventilation. Ventilate 

sealed  containers regularly (once per month) to release pressure. Ventilation dates should be 

verifiable. This  activity will minimize the accumulation of ammonia, hydrogen and self-igniting 

silane gas. 25 



Evită înșelătoria și frauda!  
Caracteristicile acoperirilor ceramice 9H 
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1.  Ammonium hydroxide smell – Polysilazanes can only be 

manufactured using it 

2.  Sensitivity to humidity – they react with air humidity to create a  
chemical bond 

3.  Sold in pressure resistant aluminium or glass bottles – they can  
resist pressure in the bottle 

4.  No ethanol – solvent odour! – this is from silane or polysiloxane  
technology with only a fraction of durability and protection 
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               Producător: 

NANO-CARE  
DEUTSCHLAND AG 

(SPIN-OFF  FROM T H E  LE IBNIZ  INST I TUTE  
O F 	N EW 	MATER IALS , 	S AARBRÜCK EN ) 	

Distribuitor exclusiv în România: 

Web: https://nano-care.ro/ 

 

 


