
Como obter 10 anos de proteção contra corrosão.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS



Manter aviões e máquinas agrícolas em boas 
condições de funcionamento tem sido tarefa difícil 
para os proprietários. 

Os agentes nocivos que estão presentes nos aditivos 
químicos utilizados na produção, além dos naturais 
presentes no ar, solo e plantas, têm prejudicado
consideravelmente esses equipamentos.
Até esse momento você provavelmente não sabe 
como o mercado está aplicando a tecnologia para 
auxiliar e solucionar esse problema e vamos aqui lhe 
mostrar tudo sobre isso.

Por essa razão, além da manutenção, a limpeza e 
proteção também são frequentes e necessárias, tendo 
um papel importantíssimo para garantir que a vida 
útil desses equipamentos seja
prolongada. 

Se você é proprietário e não tem costume de limpar e 
dar a devida manutenção nos seus equipamentos, 
aconselhamos a mudar rapidamente seus hábitos e 
explicamos por quê. 

A negligência com os cuidados da manutenção e 
limpeza podem acarretar prejuízos inesperados como 
quebra de peças, gasto excessivo com combustível e 
até mesmo a possibilidade de causar algum tipo de 
acidente. 



Ambiente agressivo



Como já mencionado, o próprio ar, solo e plantas causam depreciações 
nas máquinas e aviões agrícolas, mas também outros fatores colaboram 
para que essa degradação aconteça como: raios UV, intempéries, agentes 
nocivos, chuva ácida, corrosão e o próprio uso diário.

Dependendo da máquina ela pode possuir contato direto com adubos ou 
fertilizantes, exigindo um processo de repintura longo e caro, além de 
oferecer uma curta vida útil de 12 a 24 meses.

Para aeronaves, o custo para recuperação da superfície pode chegar a R$ 
20.000,00 a cada procedimento, em se tratando de partes com  corrosão, 
entende-se este processo como tratamento da superfície, preparação e
pintura. Em alguns casos a situação é tão grave, que é necessário a troca 
da peça inteira, onde o custo de reparo vai depender do modelo e porte 
da aeronave.

Esses procedimentos ainda requerem uma grande manutenção de
cuidado e limpeza, e são necessários para que se obtenha uma
durabilidade razoável, mas mesmo com esses cuidados, a estimativa
é de suportar no máximo 24 meses.

Todos esses elementos fazem com que os equipamentos, suas pinturas
e repinturas fiquem comprometidos, reduzindo o tempo entre uma
manutenção/limpeza e outra, aumentando assim seus custos de
operação.



10 ANOS de proteção



Para que a limpeza e manutenção perdurem por mais tempo, a nova solução tem sido aplicar 
um revestimento de alta proteção, dessa forma a sujeira não encrustará tão facilmente e toda a 
rotina árdua de limpeza reduzirá, além de bloquear a corrosão nas máquinas e aviões
agrícolas, abatendo gastos elevados que ocorrem frequentemente.

Cada vez mais proprietários de máquinas pesadas, aviões, barcos, frotas e equipamentos 
industriais têm utilizado um revestimento chamado Nano-Clear, extremamente potente e que 
oferece a mais alta tecnologia em proteção contra danos químicos, raios UV, oxidação, chuvas 
ácidas, restaurando a pintura e deixando-a como nova estendendo a vida útil por mais de 10 
anos.

NANO-CLEAR é diferente de tudo o que você já viu e não possui concorrentes no mercado. 

Nano-Clear surgiu da nanotecnologia (nanotecnologia é uma tecnologia que opera em escala 
nanométrica de produção de circuito e dispositivos eletrônicos com as dimensões de átomos 
ou moléculas).
Ele é uma solução definitiva em revestimento protetivo, foi "nano-estruturado" para ter uma 
arquitetura molecular 3D e isso o transformou em uma malha apertada com densidade DMA 
sem precedentes, ou seja, ele é uma retícula de alta densidade e dá propriedades altamente 
funcionais às superfícies, incluindo resistência.

Sabemos que é difícil acreditar em soluções que parecem milagrosas, porém acreditamos 
verdadeiramente que devemos utilizar e aproveitar toda a tecnologia que está em constante 
evolução no mundo, a nosso favor. Temos certeza que se você realizar um teste com 
Nano-Clear, irá mudar seus conceitos sobre as possibilidades de utilizar alta tecnologia para 
solucionar situações antes impossíveis de resolver.

Temos hoje o privilégio de ter acesso a essas novidades, que estão revolucionando o mundo 
em diversos setores.

ANTES

Aplicação de Nano-Clear
em uma peça desgastada.

DEPOIS



Os riscos de não utilizar NANO CLEAR em seus equipamentos. 

•  Problemas recorrentes que antes não tinham solução;
•  Produção prejudicada por tempo de manutenção do equipamento; 
•  Depreciação exagerada das máquinas e equipamentos por desgaste;
•  Gasto excessivo com manutenção e limpeza; 
•  Facilidade em adquirir ferrugem.

Nano-Clear restaura a cor e brilho sem necessidade de polimento.
ANTES DEPOIS



No fundo sabemos que a questão financeira é primordial para qualquer 
negócio e sabemos também que às vezes não pensamos muito a longo 
prazo, principalmente quando estamos em meio aos “incêndios” do 
dia-a-dia.

Esse é um erro comum para muitos, uma vez que empresas e negócios 
se tratam de maratonas e não de corridas de 100m. Tudo o que
construímos, fazemos com a intenção de durar e em negócios como a 
agricultura, onde muitas vezes um negócio passa por gerações, é de 
extrema importância o zelo e cuidado com os bens no longo prazo.

Por isso a importância de que você conheça de perto a capacidade e os 
resultados fornecidos por NANO-CLEAR.

Seus negócios e seu bolso no final, agradecem!

A questão
é FINANCEIRA.



Se quiser saber mais sobre o Nano-Clear e o que ele já fez pelos setores agrícola, 
náutico, frotas, aviação e industrial,  clique aqui e acesse nosso site.

Você pode conferir testes, artigos e cases de utilização do produto.
E claro, entrar em contato conosco para conhecer de perto essa maravilha da

tecnologia para sua vida.

Esperamos que tenha gostado desse material e agradecemos sua atenção.

Um abraço da equipe Nano-Clear Brasil.


