
                                             
 
CERAMIC ARMOR COAT 
 
Посилання на продукт: https://nanomarket.ua/9h-nanokeramika-nanotekas-ceramic-armor-
coat-40-ml/ 
 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ, КОМЕНТАРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ 
 

1. Загальна інформація 
 
Цей продукт призначений для забезпечення тривалого захисту лакованих та/або 
полімерних поверхонь. Забезпечує міцний захист від негативних умов навколишнього 
середовища (сильний сніг/дощ, мікроабразив, бруд, пташиний послід тощо). Завдяки 
унікальній формулі, враховуючи суворі умови навколишнього середовища в північних 
кліматичних зонах, ARMOR COAT забезпечує тривалий захист завдяки введенню 
силанових композитів. безпосередньо у верхній шар лаку/полімеру (700-800 нм), що 
забезпечує стійкість у порівнянні з традиційними герметиками на основі 
силікону/воску. 
 
Сфери застосування: 
 
- Всі види лакованих поверхонь; 
 
- Глянцеві пластикові/полімерні поверхні; 
 
- фари та/або задні ліхтарі; 
 
- Поверхні з поліуретанових матеріалів, оргскла; 
 
- Плівки обгорткові автомобіля; 
 
- Поверхні, вкриті герметиком Gel-coat (Яхти, човни тощо).  
 
Продукт не підходить для наступних поверхонь: 
 
- Поверхні, покриті акриловим барвником/фарбою/плівками (на ці поверхні можна 
нанести CERAMIC SHINE COAT); 
 
- Скляні/мінеральні поверхні, елементи, компоненти; 
 



- Пластикові вузли та деталі, виготовлені з матового матеріалу; 
 
- Матові плівки для обгортання кузова; 
 
- Поверхні, вкриті антиобрастаючим покриттям (Днища яхт, суден тощо); 
 
- Металеві поверхні (продукт не пошкоджує металеві поверхні, метал МОЖНА 
обробляти, але довговічність покриття БУДЕ КОРОТКОЮ); 
 
Сумісні хімікати та матеріали для зберігання (хімічна сумісність): тефлон/PTFE; 
поліетилен; HDPE; вуглеволокно; поліпропілен. 
 
Несумісні матеріали та хімікати (Хімічна несумісність): ПЕ (поліестер); бутилова 
смола; натуральний кучук; етиленпропілендієновий каучук (EPDM); всі види 
полімерних компонентів/матеріалів; карнаубський віск; силікон та його похідні; 
 
Зберігання та догляд за продуктом: зберігати в темному прохолодному місці; 
зберігати в недоступному для дітей місці; тримайте подалі від електричних/теплових 
приладів. 
 
Продукт повинен зберігатися в оригінальній та щільно закритій упаковці. Продукт 
готовий до використання – не розбавляйте та не змішуйте рідину з іншими 
речовинами. 
 
При розливі продукту в пляшки меншого об’єму використовуйте засоби захисту очей, 
рук і тіла. Стежте, щоб рідина завжди займала не менше 90% загального внутрішнього 
об’єму пляшки. Використовуйте герметичні ковпачки/деталі – переконайтеся, що 
ковпачок не містить проміжних матеріалів із ПЕ. Не зберігайте цей продукт у пляшках 
з ПЕТ. Можна використовувати алюмінієві, поліетиленові та скляні пляшки. 
 
ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОМЕНТАРІ: 
 
Підготовка до процесу нанесення покриття та важлива інформація: враховуючи той 
факт, що всі постачальники послуг не є окремими роздрібними користувачами, а 
процес нанесення покриття виконуватиметься щодня кілька разів, існує набір правил, 
які повинні дотримуватися як обов’язкові та звичайні, щоб мати ефективне та безпечне 
робоче середовище: 
 
Продукт містить пароподібні матеріали та розчинники, тому слід уникати прямого 
контакту з рідиною (використовуйте засоби захисту шкіри/очей). Використовуючи цей 
продукт, переконайтеся, що під час процесу нанесення покриття немає джерел 
відкритого вогню. Не паліть під час процесу нанесення покриття. Усуньте всі потенційні 
джерела тепла/іскри. Пари продукту важчі за повітря, тому поширюються на рівні 
підлоги. 



 
Підготовка робочої зони (рекомендації): 
 
Приміщення, які використовуються для процесу нанесення покриття, повинні бути 
пристосовані для підтримки стабільних умов навколишнього середовища під час 
нанесення покриття та через 48 годин після нанесення покриття – середня вологість 
повітря 40-50%, температура 15-20 градусів за Цельсієм, вільний від пилу та інших 
частинок, що містяться в повітрі (чисте повітря); 
 
Підготовка поверхні: 
 
Щоб підготувати поверхню до процесу нанесення покриття, майте на увазі, що 
поверхня повинна відповідати всім цим параметрам, щоб бути підходящою: 
 
1. Ретельно відполіровані абразивними пастами/шліфувальним папером (крім 
абсолютно нових автомобілів, покритих захисною плівкою); Якщо Ви не можете 
відполірувати автомобіль, використовуйте CERAMIC SHINE COAT; 
2. Абсолютно суха, без крапель води, конденсату тощо; 
3. Повністю очистити від усіх видів сторонніх матеріалів/відкладень; 
4.  Ретельно знежирити (точно так само, як і при попередньому перефарбуванні 
автомобіля) – поверхня повинна бути очищена від смоли, силікону, воску, парафіну та 
жиру, оскільки ці компоненти можуть викликати хімічну реакцію псують естетичний 
вигляд автомобільної фарби, перешкоджають затвердінню покриття та інтеграції в лак 
тощо; 
5. Якщо кузов автомобіля або деякі частини кузова автомобіля були перефарбовані 
раніше ніж за 8 тижнів до цього, на поверхню не можна наносити покриття через 
розчинники, які використовуються в ПОКРИТТІ CERAMIC ARMOR COAT – лак все ще 
може містити розчинники, які використовуються у фарбі, що робить його занадто 
м’яким для покриття. Наш герметик також використовує розчинники, які будуть 
перевантажувати поверхню верхнього шару лаку, роблячи його несумісним для 
процедури покриття; 
6. Переконайтеся, що кузов автомобіля вільний від усіх типів естетичних дефектів 
та/або видимих пошкоджень поверхні, які можуть засмутити клієнта – ARMOR COAT не 
має жодних маскувальних та/або прикриваючих функцій, тому всі видимі дефекти 
необхідно видалити; 
 
Процедура покриття поверхні: 
 
Перед початком процесу нанесення покриття дуже важливо оцінити структуру, 
м’якість і хімічну слабкість поверхні, яку ви збираєтеся покривати. На автомобільному 
ринку можна зустріти чотири типи лакофарбових покриттів: 
 
1. Акрилова фарба (НЕ ПОКРИВАЙТЕ Armor Coat, оскільки це може пошкодити 
цілісність фарби). 



 
Якщо у вас цей тип автомобільної фарби, замість неї використовуйте CERAMIC SHINE 
COAT; 
 
2. М'яка лакована фарба (відомо, що вона має високий рівень поглинання, 
ефективність продукту може бути в 2-3 рази меншою порівняно з даними, наведеними 
в таблиці в кінці цього документа); До цієї категорії відносяться щойно перефарбовані 
автомобілі, а також лаковані поверхні після глибокого полірування або видалення 
подряпин за допомогою шліфувального паперу, сильнодіючих хімікатів; 
 
3. Hard Lacquer (низький рівень поглинання, ефективність продукту може бути в 1-2 
рази більшою порівняно з даними, наведеними в таблиці в кінці цього документу); 
 
4. Силанізована/полімерна фарба, яку використовує виробник (тобто технологія BASF® 
iGloss™: https://www.youtube.com/watch?v=d8sfPjwUbQ4 – ефективність продукту 
може бути в 3-5 разів більшою порівняно з даними, наведеними в таблицю в кінці 
цього документа). Цей тип автомобільної фарби вже містить силани, інтегровані в 
структуру, тому має ті ж властивості, що й автомобільна фарба, покрита керамічними 
герметиками: висока стійкість до дрібних подряпин, хімічних речовин, більш висока 
гідрофобність тощо. Якщо у вас цей тип автомобільної фарби, замість неї 
використовуйте CERAMIC SHINE COAT; 
 
Розчинники, які використовуються в нашому CERAMIC ARMOR COAT, впливають на 
поверхню різними способами – акрилова фарба для автомобіля може розчинятися (на 
поверхні можуть з’явитися білі осади, сліди, плями). Тоді як полімерна/силанована 
автомобільна фарба може запобігти вбиранню покриття в лак. В обох цих випадках 
рекомендується CERAMIC SHINE COAT. 
 
Інструменти застосування: 
 
Поліетиленова (ПЕ) або губка на основі віскози (можна використовувати кухонні губки, 
але тільки один раз): 
 

 
Неткані тканини з мікрофібри з поліестеру/поліаміду (які мають структуру нелакованої 
шкіри, схожу на нубук): 



 

 
 
В якості структурної основи для аплікаційних полотен необхідно використовувати 
губку: 
 

 
 

Покриття необхідно виконувати методом «сітки» – спочатку вертикальними, потім 
горизонтальними ходами внахлест (або навпаки), у формі квадрата. Рекомендований 
розмір нанесення 50 x 50 см 2 (використовуйте меншу площу 10 x 10 см 2 для тестування). 
Ви можете покривати більші або менші квадрати, залежно від температури та м’якості 
лаку. Якщо покриття швидко сохне, використовуйте менші квадрати, якщо довше – більші. 
Квадрати повинні перекриватися. ЗАВЖДИ використовуйте вологі (не зволожені) тканини 
для нанесення – тканина має бути просякнута покриттям, щоб зробити процес нанесення 
покриття швидшим і легшим. 
 
Після нанесення покриття на поверхню рекомендується почекати 20-40 секунд (в 
залежності від температури). Потім використовуйте 2 тканини для обробки покриття – 
кожна має своє призначення: 
 
1. Серветка з мікрофібри для видалення надлишків; 
 
2. Полірувальна серветка з мікрофібри; 
 



Очистіть надлишки покриття від лаку однією мікрофіброю. Після видалення надлишків 
відполіруйте поверхню іншою серветкою (ми використовуємо 2 серветки: одну для 
видалення надлишків, іншу для полірування), поки на поверхні не залишиться слідів 
покриття. Ми рекомендуємо очистити площу, у 20-30% разів більшу, ніж ви накрили 
(тобто, якщо покрито 20 x 20 см2, очистіть 30 x 30 см2). Слідкуйте за тим, щоб на ньому не 
залишилося залишків покриття, тому що, якщо після нанесення минуло 2 хвилини, його 
можна буде видалити лише папером зернистістю 2000. НЕ НАНОСІТЬ НА СКЛЯНІ 
ПОВЕРХНІ. Якщо покриття випадково нанесено на скло, негайно видаліть його серветкою з 
мікрофібри, яка використовується для видалення надлишків. 
 
Інкубаційний період після нанесення покриття: 
 
Повністю покритий транспортний засіб повинен зберігатися 24-28 годин (залежно від 
м'якості лаку) в ізольованих умовах, тобто він повинен бути захищений від води, дощу, 
бруду та пилу, хімікатів, стирання. 
 
УВАГА: 
 
Якщо покриття випадково нанесено на скло, негайно видаліть його серветкою з 
мікрофібри, яка використовується для видалення надлишків. 
 
Якщо поверхня пофарбована неякісною або неправильно змішаною фарбувальною 
сумішшю (неправильне співвідношення затверджувача і розчинника), можуть виникнути 
побічні ефекти. Переконайтеся, що автомобіль клієнта пофарбований виробником. Якщо 
його перефарбував сторонній постачальник послуг, переконайтеся, що минуло мінімум 8 
тижнів, і спочатку спробуйте покрити невелику ділянку, щоб перевірити сумісність із 
поверхнею. 
 
Також можлива поява білих плям/слідів/завихрень або туманних плям, якщо поверхня 
фарби автомобіля не була належним чином знежирена (реакція відбілювання показує 
сліди відкладень кремнію/парафіну/воску на поверхні). 
 
Часті запитання (F.A.Q.): 
 
1. Яка різниця між «керамічними» наногерметиками або автомобільними фарбами 
порівняно з традиційними восковими або силіконовими герметиками? 
 
Керамічні герметики/автомобільні фарби відрізняються трьома основними досягненнями 
порівняно зі звичайними продуктами для догляду за автомобілем: довговічність, стійкість 
до стирання та стійкість до пошкоджень від «термічного удару». Також:  
 
- Нанопокриття здатні витримувати більше циклів автомийки, перш ніж зникнути, більш 
стійкі до агресивних хімікатів, які використовуються при митті тощо; 
 



- Нанопокриття здатні утворювати набагато міцніший зв'язок між покритою поверхнею та 
наночастинками, які зможуть витримувати більший пробіг і пряме стирання під час руху, 
спричинене несприятливою силою вітру, що містить дрібні частинки бруду, пилу та іншого 
типу абразивних мікрочастинок; 
 
- Силани здатні поглинати тепло, тому поверхня, покрита керамічними покриттями, зможе 
витримувати більш високі коливання температури в порівнянні з автофарбою без покриття 
(це дуже актуально для регіонів з кліматом зима-літо, жаркий сезон, холодна пора року); 
 
2. Для чого потрібен такий тривалий (24-48 годин) інкубаційний період? 
 
Після обробки поверхні нанопокриттям нанопокриття не формує свою остаточну структуру 
миттєво – наночастинки починають зв’язуватися з автофарбою, але за цей час поверхня 
автофарби стає м’якшою, тому більш вразливою до негативних впливів навколишнього 
середовища: дотиків, бруду, стирання, вода, хімікати). Протягом 48 годин важливо 
забезпечити постійні та стабільні умови для належного затвердіння покриття. Після 48-
годинного періоду поверхня стає достатньо міцною, щоб її можна було знову покласти на 
дорогу: буде видно гідрофобність і глянець. Але майте на увазі, що поверхню не слід 
очищати протягом 5-7 днів після нанесення покриття – лише через тиждень твердість 
повністю затвердіє, що зробить автомобіль повністю стійким до всіх умов зовнішнього 
середовища. 
 
Щоб скоротити час затвердіння покриття, рекомендуємо використовувати інфрачервоні 
лампи – вони допоможуть швидше випарувати розчинник з лаку. Також можна підняти 
температуру в приміщенні, де знаходиться транспортний засіб, до 25-30 градусів Цельсія; 
це прискорить процес затвердіння. 
 
Але майте на увазі, що скорочувати застигання лаку ніяк не можна – термін 5-7 днів 
неминучий. 
 
3. Чи потрібно полірувати поверхню перед нанесенням покриття? 
 
Так – якщо транспортний засіб використовується, полірування поверхні є обов’язковим – 
потрібен лише різний рівень полірування, залежно від того, наскільки лак зношився. Якщо 
автомобіль використовувався рідко, на лакофарбовому покритті немає видимих подряпин 
або пошкоджень, потрібне лише видалення забруднюючих речовин і частинок 
гальмівного пилу (за допомогою м’яких полірувальних паст). Якщо автомобільна фарба 
має багато подряпин, видимих пошкоджень автомобільної фарби, необхідне ретельне та 
повномасштабне полірування (з використанням 3-етапного процесу полірування пастою, 
іноді навіть шліфувальним папером для видалення дефектів). Полірування необхідне для 
того, щоб видалити пошкоджені частинки лаку і сторонні матеріали. CERAMIC ARMOR 
COAT функціонує як герметик, який ламінує поверхню, оскільки наша формула не містить 
маскувальних або косметичних матеріалів (WYSIWYG). 
 



Норми використання продукту:  
Авто класу  A-B (міні/хетчбек, купе) 20-25 мл/авто 
Авто класу  С-В (седан, універсал, кабріолет) 25-30 мл/авто 
Авто класу  E (позашляховик, лімузин, SUV, мінівен, мінібус) 30-40 мл/авто 
 
 


