Kas ir nanotehnoloģijas?
Piedāvājam Jums mūsu nano produktus - dažādu virsmu tīrīšanas, kopšanas, apstrādes līdzekļus, kas izstrādāti uz unikālās nanotehnoloģiju
bāzes! Nanotehnoloģiju pielietošanas piemēru ir
ļoti daudz - piemēram, nanopārklājums, kas atgrūž netīrumus, ūdeni, samazina sadzīves ķīmijas lietošanas daudzumu, padara dažādas virsmas vieglāk tīrāmas un aizsargā tās pret skrāpējumiem un nodilumu. Tieši šī nanotehnoloģiju
priekšrocība tiek izmantota, lai dažādi tīrīšanas
un uzkopšanas darbi kļūtu vieglāki, patīkamāki
un lētāki!
Nanotehnoloģijas var pielietot praktiski visu virsmu apstrādei - stiklam, kokam, akmenim, dažādiem audumiem, plastmasai, ādas izstrādājumiem, utt., līdz ar to šiem produktiem ir plašs
pielietojums - automazgātavās, mājsaimniecībās, birojos, veikalos, frizētavās, restorānos, utt.
Tie noderēs arī uzņēmumiem, kas veic dažādus
uzkopšanas darbus. Nano produktu iedarbība
kardināli atšķiras no tradicionālo mazgāšanas un
tīrīšanas līdzekļu iedarbības (šampūniem, tīrītājiem, vaskiem utt.). Visi produkti ir ražoti ES,
tiem ir Valsts Aģentūras „Sabiedrības Veselības
Aģentūra” atbilstības sertiﬁkāts.
Uzklājot nanodaļiņas virsmai (arī audumiem),
tiek izveidota plāna plēvīte, kas saķeras ar virsmu. Nanodaļiņu izveidotā plēvīte atgrūž netīrumus, kaļķi, taukus, ūdeni utt. Uzklājot nanodaļiņas porainām virsmām, tās iekļūst porās un aizpilda tās, nodrošinot tādu pašu efektu. Gludas
virsmas un audumi pilnīgu aizsardzību iegūst
diennakts laikā, porainas virsmas - divu diennakšu laikā. Šādi apstrādātas virsmas ir ekoloģiski nekaitīgas, to izskats nekādā veidā nemainās un gaisa caurlaidība nemazinās.

Aicinām sadarboties ar SIA
„TEXO” un piedalīties texo nano
produktu popularizēšanā un
tirdzniecībā!
Ikvienam, kas vēlas ar mums sadarboties, piedāvājam izdevīgus līgumus, pievilcīgas cenas, kā arī
individuālu pieeju un konsultācijas!

Piedāvājam

• Klātienē apskatīt mūsu produkciju
• Pārliecināties par produktu efektivitāti, piedaloties prezentācijā
• Videomateriālus par mūsu produktiem.

Piedāvājums tiem,
kas aizraujas ar
ūdenssportu

Texo nano produktiem ir plašs pielietojums, tādēļ mūsu piedāvājums būs aktuāls jebkuram tirgotājam - optikai, automazgātavai, bērnu preču
veikalam, utt. Zvaniet un vienosimies par abpusēji izdevīgiem apmaksas un līguma noteikumiem!

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXO"
Reģ. Nr. 40003875095
Adrese Jāņa Asara ielā 13, Rīgā, LV - 1009
Tālr. 67 293 161, fakss 67 293 160
e-pasts nano@texo.lv
web www.texonano.lv

www.texonano.lv

Parūpējieties par savu laivu!
Katrs laivas, jahtas
vai kuģa īpašnieks
pazīst
problēmas,
kas rodas, transportlīdzekļa
korpusam
apaugot ar gliemežnīcām, jūras zālēm,
ūdensaugiem un citiem svešiem nogulumiem. Rezultātā kuģis (vai kuteris) kļūst
smagāks un attiecīgi
patērē vairāk degvielas. Kuģus nākas regulāri
novietot sausajos dokos, lai atbrīvotu to korpusus no nosēdumiem, šo pakalpojumu izmasas
ir augstas. Ar šo problēmu var sekmīgi cīnīties, izmantojot texo nano divu komponentu
pārklājumu kuģiem un kuteriem. Šis pārklājums izstrādāts uz nanotehnoloģiju bāzes, tas
rada noturīgu ūdens un eļļainu substanču atgrūšanas efektu no virsmām, kas pakļautas
nopietnām slodzēm. Pie laivas vai jahtas korpusa pieaugušo gliemežnīcu, ūdensaugu, jūras
zāļu un citu nevēlamu nosēdumu daudzums
būtiski samazinās, virsma kļūst noturīgāka pret
skrāpējumiem, apstrādāto korpusu ir vieglāk
notīrīt, turklāt šim nolūkam vairs nav vajadzīgi
agresīvi mazgāšanas līdzekļi (ekstremāli skābi
vai sārmaini, abrazīvi). Efektam vājinoties,
pietiek notīrīt virsmu ar sūkli un texo nano
universālo tīrītāju. Kaut arī apstrādātajai
virsmai laiku pa laikam tomēr būs vajadzīga
sīko netīrumu notīrīšana, lielie netīrumi, tādi kā
gliemežnīcas un jūras zāles, viegli noskalosies
ūdens straumē, kuģim ātri braucot.

Priekšrocības
• Gliemežnīcas un ūdensaugi daudz mazāk
pieaug pie kuģa korpusa
• Vienkārša un viegla apstrādāto virsmu
tīrīšana
• Derīgs arī virsmām, kas atrodas zem ūdens
• Derīgs gan sāļā ūdenī, gan arī saldūdenī
• Ekonomisks patēriņš
• Ekoloģisks

Lietošanas sfēras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visu veidu kuģi
Jahtas
Kruīzu laineri
Jūras/okeānu jahtas
Kaitbordi
Veikbordi
Vindsērﬁnga dēļi
Sērﬁnga dēļi
Ūdens slēpes un tml.

texo nano pretaizsvīšanas
pārklājums plastmasai
Piedāvājam arī texo
nano pretaizsvīšanas
pārklājumu plastmasas virsmām, kas lieliski noderēs peldēšanas un zemūdens
peldēšanas brillēm.
Līdzeklim piemīt pret
aizsvīšanas un antistatisks efekts; tas
piemērots visu veidu
plastmasām!
Texo nano pretaizsvīšanas pārklājums plastmasai ir uz nanotehnoloģiju bāzes radīts līdzeklis,
kas novērš plastmasas virsmu aizsvīšanu. Ar šo
līdzekli apstrādātas peldēšanas un zemūdens
peldēšanas brilles samazinās negadījumu risku,
jo caurspīdīgā plastmasa neaizsvīdīs.

Priekšrocības

• Novērš putekļu un netīrumu pielipšanu
• Neizraisa ozona slāņa iznīcināšanu
• Piemērots visu veidu plastmasām
• Novērš plastmasas aizsvīšanu
• Dabai draudzīgs produkts, kas bioloģiski
sadalās
• Nekairina ādu, PH neitrāls
• Nav degošs
• Nesatur vasku, silikonu, šķīdinātājus, butilglikolu, amonjaku, metanolu, acetonu un
benzīnu.

