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Noweko Sp. z o.o. jest firmą handlowo - technologiczną 
opierającą się na innowacyjnych rozwiązaniach. Dlatego też 
oferowane przez nas produkty pod marką nanon zawierają 

nowoczesne nano związki. Pozwala to zapewniać 
doskonałą jakość wyrobu oraz daje możliwość odkrywania 

technologicznych granic możliwości.

Naszym głównym celem jest zastosowanie 
najnowocześniejszych technologii w produktach 

codziennego użytku. Pozwala to nam stale opracowywać i 
wdrażać nową jakość. 

Wszystkie nasze produkty zostały opracowane i 
wyprodukowane w zależnym laboratorium, dzięki czemu 

posiadamy stałą kontrolę nad ich jakością i 
bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego.

Nasza oferta daje Ci możliwość rozpoczęcia przygody z 
najnowocześniejszymi związkami, mniejszymi od wirusów i 

setki razy doskonalszymi od obecnie stosowanych. 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Obszar zastosowań produktów nanon  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FREDERICK*

HYDRO WOSK
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HYDROFOBIZACJA ELEMENTÓW METALOWYCH

LUCJAN*
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HYDROFOBOWOŚĆ
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Hydrofobowość i hydrofilowość to parametry opisujące właściwości 
powierzchni polegające na zdolności do przylegania wody. Uzyskanie 
hydrofobowości oraz efektu perlenia wody jest kluczowym elementem, 

pozwalającym na utrzymanie czystego i estetycznego wyglądu. Ponadto 
pozwala na zwiększenie trwałości zaimpregnowanego elementu, poprzez 

ograniczenie negatywnego wpływu cząsteczek wody.

Woda i rozpuszczone w niej jony stanowią główną przyczynę powstawania

korozji metali, oraz postępującej degradacji materiałów.

Uzyskanie efektu hydrofobowości pozwala osiągnąć właściwości 
samooczyszczające. Krople wody spływając po powierzchni zabierają ze 
sobą cząsteczki kurzu i brudu. Dzięki temu powłoki nanon zapewniają 

długotrwały i estetyczny wygląd, bez żadnych negatywnych skutków.
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ELLIS*
 

Receptura preparatu ELLIS jest oparta na ceramicznych nanocząsteczkach, 
które aktywują się przy kontakcie z lakierem samochodowym i trwale się z 
nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię lakieru należy 
wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i 
brud, wydobywa kolor i częściowo maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 

3-9 miesięcy w zależności od warunków użytkowania i sposobu 
czyszczenia.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu 
jest przyjazny dla środowiska naturalnego i całkowicie bezpieczny dla 

lakieru samochodowego.

Zużycie preparatu wynosi: 10- 30 ml / m2
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FREDERICK*  

Hydrowosk FREDERICK jest wydajnym i skutecznym środkiem do 
codziennej pielęgnacji lakieru. Kompozycja preparatu opiera się na 
wodorozpuszczalnych, woskowych związkach krzemu które tworzą 

hydrofobową powłokę na zabezpieczonej powierzchni. Preparat wnika w 
pory lakieru, nadaje połysk, wypełnia rysy i zabezpiecza przed szkodliwym 

wpływem wody.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu 
jest przyjazny dla środowiska naturalnego i całkowicie 

bezpieczny dla lakieru samochodowego.

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m2
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MARY*
 

Receptura preparatu MARY jest oparta na ceramicznych 
nanocząsteczkach, które aktywują się przy kontakcie ze szkłem i trwale się 
z nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię szyby należy 
wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i 
brud i maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 3-9 miesięcy w zależności od 

warunków użytkowania i sposobu czyszczenia.

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu 
jest przyjazny dla środowiska naturalnego i całkowicie bezpieczny dla 

szyb samochodowych.

Zużycie preparatu wynosi: 10-30 ml / m2
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EWA*  

Preparat EWA tworzy trwałą powłokę opartą o nano związki, na 
powierzchniach metalowych w tym alufelgach. Ceramiczna powłoka 

redukuje powstawanie zabrudzeń drogowych oraz zapobiega przyleganiu 
wody. Dzięki temu pozwala szybko i łatwo uzyskać powłokę o wysokiej 
trwałości i odporności na szkodliwe warunki środowiskowe i korozyjny 

wpływ substancji chemicznych. Powłoka nadaje satynowy blask, odświeża 
podłoże i znacznie ułatwia czyszczenie.

Powłoka EWA jest całkowicie bezpieczna dla alufelg i metalowych 
elementów samochodowych.

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m2
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LUCJAN*  

Preparat LUCJAN doskonale odświeża i chroni powierzchnie zewnętrznych 
elementów plastikowych, winylowych, gumowych i nielakierowanych. 
Wydobywa głębię barwy i silnie wiążąc się z podłożem chroni je przed 

szkodliwym wpływem warunków środowiskowych i promieniowaniem UV. W 
składzie preparatu znajdują się nano związki krzemianowe oraz wysokiej 
jakości woski. Gwarantuje to doskonałą jakość powłoki i długotrwały efekt.

Powłoka LUCJAN jest całkowicie bezpieczna dla plastikowych i 
gumowych elementów samochodowych.

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m2
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WILLIAM*  

Preparat WILLIAM doskonale odświeża i chroni powierzchnie opon 
samochodowych. Wydobywa głębię barwy i silnie wiążąc się z podłożem 

chroni je przed szkodliwym wpływem warunków środowiskowych i 
promieniowaniem UV. W składzie preparatu znajdują się nanozwiązki 

krzemianowe oraz wysokiej jakości woski. Gwarantuje to doskonałą jakość 
powłoki i długotrwały, satynowy efekt.

Powłoka WILLIAM jest całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju opon 
samochodowych.

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m2
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SETH*  

Innowacyjna receptura preparatu SETH pozwala na uzyskanie doskonałego 
efektu estetycznego połączonego z ochroną hydrofobową na wyrobach ze 

skóry naturalnej i sztucznej. Nano cząsteczki krzemianowe zawarte w 
preparacie SETH wnikają głęboko w strukturę skóry i silnie ją hydrofobizują, 

nie przebarwiając jej, ani nie ograniczając jej miękkości.

Dodatek wodo rozpuszczalnych wosków nadaje aksamitny połysk, 
natłuszcza i chroni skórę.

Powłoka SETH jest całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju skóry. 

Zużycie preparatu wynosi: 20-50 ml / m2
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FELIX*  

Preparat do kokpitu FELIX cechuje się doskonałymi właściwościami 
ochronnymi i nabłyszczającymi, które uzyskuje dzięki wysokiemu stężeniu 

innowacyjnych wodo rozpuszczalnych wosków. Głęboko wnikają one w 
strukturę kokpitu i trwale się z nim łączą. Redukują one również 

gromadzenie się brudu i kurzu, ułatwiają czyszczenie i chronią kokpit przed 
szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Powłoka FELIX jest całkowicie bezpieczna dla kokpitu.

Zużycie preparatu wynosi: 20- 50 ml / m2
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EMILE*  

Preparat EMILE tworzy trwałą powłokę zapobiegającą osiadaniu pary na 
powierzchniach szyb samochodowych. Łącząc się z powierzchniami 
szklanymi, preparat zapewnia ochronę nie zniekształcając obrazu. 

Ogranicza on również brudzenie się powierzchni i ułatwia czyszczenie. 
Produkt nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC).

Powłoka EMILE jest całkowicie bezpieczna dla szyb samochodowych.

Zużycie preparatu wynosi: 10-30 ml / m2
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IRCHA*  

Glinka czyszcząca IRCHA jest innowacyjnym produktem do  dokładnego, 
głębokiego czyszczenia lakieru i szyb. Nowy na rynku skład glinki nanon 

zawierający związki tytanu, pozwala na usuwanie z porów lakieru i szyb 
tłustych zabrudzeń, żywic roślinnych, owadów, mas bitumicznych i innych 
trudnych do usunięcia, przyschniętych zabrudzeń. IRCHA jest przy tym 
delikatna dla struktury lakieru i szyb. Wyczyszczenie za pomocą glinki 
powierzchni gwarantuje doskonałe przywieranie powłok nanon i ich 

najwyższą trwałość i aktywność.

Glinka IRCHA jest całkowicie bezpieczna dla szyb i lakieru 
samochodowego.
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WILLIS*  

Preparat WILLIS skutecznie zwalcza nieprzyjemny, nieświeży zapach 
wydobywający się z samochodowych instalacji klimatyzacyjnych. Przykra 

woń jest spowodowana aktywnością drobnoustrojów kolonizujących 
przewody klimatyzacyjne. Preparat WILLIS zawiera wysokie stężenie 

nanocząsteczek srebra i miedzi, znanych ze swoich właściwości 
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych. Prosta aplikacja i trwałe działanie 

zapewnia czystość i świeżość przez długi okres czasu.

Preparat WILLIS jest całkowicie bezpieczny dla samochodowych 
instalacji klimatyzacyjnych.

Zużycie preparatu wynosi: 50-100 ml / instalację
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ANTONI* 

Nowoczesny szampon samochodowy ANTONI zapewnia doskonałą 
czystość i przyjemny zapach w niskiej cenie. Skoncentrowana formuła 
gwarantuje wysoką wydajność produktu. Produkt został wzbogacony 

nanocząsteczkami srebra.

Przed aplikacją powłok hydrofobizacyjnych zalecamy dokładne 
wyczyszczenie powierzchni preparatem ANTONI.

Sugerowane rozcieńczenie:

1:70 (silne zabrudzenia)

1:100 (codzienna pielęgnacja)
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ALEKSANDER* 

Silnie skoncentrowany preparat ALEKSANDER zawdzięcza swoją 
skuteczność nowoczesnemu mechanizmowi działania. W trakcie 

nakładania z lancy lub opryskiwacza wytwarzana jest gęsta piana, która 
głęboko wnika w zabrudzenia i odrywa je od powierzchni samochodu. 

Dzięki temu preparat ALEKSANDER doskonale nadaje się do codziennej, 
mało inwazyjnej pielęgnacji samochodu.

Preparat został wzbogacony nanocząsteczkami srebra i pozostawia świeży 
zapach.

Sugerowane rozcieńczenie:
1:10-100
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OSCAR*  

Preparat OSCAR cechuje się silnie skoncentrowanym składem i szerokim 
zakresem stosowania. Doskonale czyści tapicerkę, kokpit, elementy 
plastikowe i gumowe uszczelki, elementy drewniane, lakierowane i 

skórzane. Preparat zawiera dodatek nanosrebra, aby zapewnić doskonałą 
jakość i świeży zapach.

Preparat do bezpośredniego użycia.
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ALASTAIR*  

Preparat ALASTAIR do gruntownego czyszczenia szyb samochodowych, 
został przygotowany w taki sposób, by doskonale czyścić szyby bez 

pozostawiania smug. System aktywnej piany głęboko wnika w zabrudzenia 
i skutecznie je usuwa. Preparat został wzbogacony dodatkiem nanosrebra 

dla zapewnienia doskonałej jakości i przyjemnego zapachu. 

Preparat do bezpośredniego użycia.
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Schemat pełnego zabezpieczenia pojazdu

ANTONI / ALEKSANDER + ALASTAIR - Mycie
IRCHA - Gruntowne czyszczenie
ELLIS / FREDERICK + MARY- Hydrofobizacja
EWA + LUCJAN + WILLIAM - Impregnacja

Powierzchnie zewnętrzne

Wnętrze samochodu

OSCAR + ALASTAIR - Mycie
WILLIS - Czyszczenie i deodoryzacja
EMILE + SETH + FELIX- Impregnacja
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NAKŁADANIE 

W celu nałożenia trwałej powłoki należy spryskać gruntownie oczyszczoną 
powierzchnię żądanym preparatem a następnie dokładnie wypolerować 

powierzchnię okrężnymi ruchami przy użyciu ścierki z mikrofibry, do 
całkowitego usunięcia smug.

UWAGA!

Preparaty hydrofobizujące wiążą w szybkim czasie, dlatego należy je 
nakładać na niewielkie powierzchnie (max. 40 cm x 40 cm) i 

zdecydowanymi ruchami polerować. Preparaty ELLIS i MARY można 
dodatkowo polerować wilgotną ścierką z mikrofibry do max. 15 min od 

wyschnięcia. 

Stosowanie  nadmiernej ilości preparatu skutkuje powstawaniem 
smug!
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Nazwy produktów zapożyczono od twórców przedmiotów, z których 

pracą się łączą, oddając tym samym hołd ich wynalazcom:

Mary Anderson - wynalazca wycieraczek do szyb

Carleton Ellis - wynalazca pierwszego trwałego lakieru do samochodów

Ircha - nie wiadomo kto ją wynalazł, ale na pewno zasługuje na wyróżnienie

Lucjan Łągiewka - wynalazca m.in. kontrowersyjnego tzw. „zderzaka 

Łągiewki”

Robert William Thompson - opatentował dętkową oponę pneumatyczną, 

choć cześć należy się również oczywiście panom Goodyear oraz Dunlop

Frederick E. Bellas - jeden z dwóch wynalazców myjni samochodowej

Ewa Kasprzycka - opracowała metodę chromowania próżniowego

Seth Boyden - wynalazca skóry lakierowanej

Antoni Cierplikowski (Antoine de Paris) - wynalazca szamponu

Aleksander G.Laurent - wynalazca piany gaśniczej

Felix Hoffmann - wynalazca przemysłowych metod produkcji aspiryny, 

pracował w firmie Bayer, gdzie stworzono poliuretan, główny składnik desek 

rozdzielczych w samochodach

Willis H. Carrier - wynalazca klimatyzacji

Émile Fourcault - opatentował metodę produkcji szkła w postaci pionowej 

cienkiej wstęgi

Sir Alastair Pilkington - wynalazca metody float produkcji szkła

Oscar Troplowitz - wynalazca pasty do zębów oraz kremu
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