
 

Revestimento de proteção permanente em praticamente qualquer superfície! 

Nano-Clear é um daqueles produtos que parecem bons demais para ser verdade! Você pode se perguntar. 

Como pode-se dizer que promove proteção permanente? 
Nano-Clear foi testado extensivamente nos Estados Unidos antes de ser trazido ao Brasil, onde as condições 
UV são das mais severas no mundo. O produto tem passado desde então por uma série de testes em que os 
resultados mostram que Nano-Clear resiste facilmente ao equivalente a exposição de 10 anos ao ambiente. 
Os resultados mostram que Nano-Clear superou todos os outros produtos de revestimento de proteção em 
diferentes aspectos, incluindo resistência UV, névoa salina, imersão em água, resistência a riscos, abrasão e 
química. Nano-Clear já é utilizado em larga escala pelos maiores produtores agrícolas do Brasil, protegendo 
seus maquinários contra ação do tempo, intempéries e químicos (desengraxantes, adubos e fertilizantes). 

Como funciona o Nano-Clear? 
Pesquisas mostram que toda vez que se limpa e faz o polimento em uma superfície, se está na verdade 
quebrando o revestimento existente nela – deixando a superfície desprotegida vindo a causar desbotamento, 
manchas e oxidação. 

Nano-Clear® é fabricado utilizando polímeros nano-estruturados com propriedades 3D, produzindo uma 
retícula de extrema densidade. 

 

Nano-Clear proporciona à superfície, extrema 
resistência a químicos, corrosão, abrasão e UV, 
reduzindo sua manutenção. Nano-Clear penetra 
profundamente nos poros de pinturas frescas ou de 
tintas já oxidadas/desbotadas para intensificar a cor, 
melhorar o brilho, aumentar drasticamente a dureza da 
superfície e aprimorar a resistência química e UV a 
longo prazo.  

Nano-Clear é um revestimento mono componente de 
cura ambiente com poliuretano altamente reticulado e 
híbrido de poliuréia. 

Com esta retícula de densidade excepcionalmente 
alta, testes comprovam que Nano-Clear é o melhor 
revestimento transparente do mundo para resistência 
a riscos, abrasão, químicos, intempéries e mais. 
Confira os resultados dos testes na última página. 

 



 

Como Nano-Clear restaura a pintura? 
Nano-Clear possui baixa viscosidade (200cps), 
portanto penetra nos micro poros de tintas 
recém pintadas ou oxidadas, transformando as 
camadas opacas e riscadas, restaurando a cor 
original e fortificando e endurecendo a 
superfície. 

Mesmo realizando a cura em umidade e 
temperatura ambiente, Nano-Clear rapidamente 
endurece e fortifica a superfície pintada, 
restaurando a cor e prevenindo futuros riscos 
com sua proteção UV de longo prazo. 

Obs.: Nano-Clear deve ser aplicado na 
superfície sobre um revestimento ou tinta 
existente antes que tenha se deteriorado, 
descascado ou corroído. Nano-Clear não é um 

conversor de ferrugem. Ferrugem ou pinturas 
descascadas devem ser removidas e repintadas 
antes com uma tinta ou revestimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
E por que devo aplicar Nano-Clear no meu 
carro, barco, caminhão, maquinários e etc? 

Porque Nano-Clear assegura que seus bens 
continuem sendo seus bens. 

 Comprovadamente revitaliza e protege fibra 
de vidro, tinta, plásticos, vinil, aço inoxidável, 
revestimento em gel e revestimento em pó 

 Promove extrema resistência contra riscos e 
intempéries 

 Tem propriedades auto-limpantes 
inovadoras – além de ser à prova de 
químicos e solventes – tornando fácil a 
manutenção e limpeza da superfície 

 Assegura a longevidade da superfície, 
mantendo seu bem nas melhores condições 
possíveis para revenda 

 É recomendado para aplicação em todos os 
tipos de transporte, para uso automotivo, 
arquitetônico e marinho. 
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