
TECHNOLOGIE 
BUDOUCNOSTI
PRO VÁS JIŽ DNES



Hagmans je známou švédskou společností. Během desítek 
let vývoje a výroby získaly ochranné a regenerační vlastnosti 
výrobků  proslulost v mnoha zemích světa. Hagmans

Co může prověřit více kvalitu produktů, než praxe v těch 
n e j d r s n ě j š í c h  s e v e r s k ý c h  p o d m í n k á c h ?  

 má mnoho zkušeností s ochranou povrchů Hagmans
a zachováním vysokého lesku i tam, kde běžně používané 
přípravky selhávají.

Jako vedoucí firma ve svém oboru neustále hledá a aplikuje 
ty nejnovější technologie a poznatky do svých produktů, 
aby zvýšila jejich kvalitu a účinnost.

Výzkum a získané poznatky v oblasti nanotechnologií 
umožňují jejich využití ve stále širším spektru vývoje 
a výroby. Využití nanočástic ke zlepšení vlastností přípravků 
určených pro ošetření a ochranu povrchů se intenzivně 
věnovaly vývojové laboratoře společnosti .  Hagmans
Výsledkem je unikátní složení, které umožňuje pevné 
spojení nanočástic s ostatními složkami produktu. Tímto 
získávají přípravky řady  vyjímečné  Hagmans Nano+
schopnosti čistit, chránit a poskytovat skutečně brilantní lesk 
s výrazně delší odolností. Tyto vlastnosti ve srovnání 
s předními konkurenčními výrobky byly potvrzeny 
i v nezávislém testu prováděném Švédským státním 
technickým institutem.

mnohem vyšší lesk

mnohem  delší 
ochrana

o mnoho snadnější
použití

o mnoho lepší 
výsledky

excelentní samočistící 
schopnost ošetřených 
povrchů
 



Mimořádně účinný hloubkový čistič všech typů autolaků 
využívající aktivní nanotechnologii. Matné a zoxidované 
povrchy budou po použití opět zářivě čisté a lesklé. 
Dokonale odstraňuje nečistoty, asfalt i drobné škrábance 
z kartáčových mycích linek. Je doporučený jako základ pro 
následné ošetření produktem , Hagmans Nano Seal
kde umožní extra silné spojení ochranného vosku s lakem. 
Je vhodný i pro strojní leštění.

Použití:
Jako základní úprava lakovaných povrchů před ošetřením 
produktem . Je vhodný pro všechny Hagmans Nano Seal
typy povrchů. Vynikající i pro ošetření karavanů, motocyklů 
apod.

Návod k použití:
Umyjte auto za pomocí . Je-li lak hodně zmatnělý Hagmans Super Wash
použijte brusný vosk . Protřepejte láhev s produktem. Hagmans Rubbing
Poté důkladně vetřete  do laku za pomocí měkké a mírně Nano Cleaner
navlhčené látky. Následně důkladně a po částech vyleštěte leštící bavlnou, 
nebo měkkou látkou. Aplikujte tak dlouho, pokud povrch nevypadá tak,
 jako by byl mokrý. Pak znovu použijte leštící papír, bavlnu, nebo měkký 
hadřík a vyleštěte do oslnivého lesku. Vyvarujte se kontaktu s gumovými 
částmi. Pro ochranu laku a zachování lesku použijte následně Hagmans 
Nano Seal. Pro dokonalý výsledek doporučujeme použití leštičky pracující 
při otáčkách 800 - 1500 ot./min

Technická data:
Základní složky:        
Hustota:                     
Spotřeba produktu:    
Doba schnutí:            
Záruční doba:            
Balení:                      

Extrémně odolná ochrana laků s aktivní nanotechnologií. 
Výjimečně dlouhou dobu dokáže neobvykle účinně chránit 
lak a udržovat jeho dokonalý lesk. Vytváří tvrdý ochranný film 
chránící všechny typy proti vodě, solím, korozi apod. 
Je odolný vůči odmašťovadlům. Může být aplikován 
za pomocí leštících strojů (1000 ot./min.)

Použití:
Ochrana laků s extrémně dlouhou trvanlivostí. Vhodný 
na všechny typy laků. Vhodný také na karavany, motocykly 
a pod.

Návod k použití:
1. Umyjte vozidlo za pomocí . Hloubkově vyčistěte Hagmans Super Wash
povrch s  z důvodů, abyste se vyvarovali vzniku Hagmans Nano Clean
čmouh při vyleštění.  také poskytuje vynikající  Hagmans Nano Clean
základní přípravu pro pevné přichycení tohoto ochranného vosku. 

2. Protřepte láhev, aby se všechny složky produktu důkladně promíchaly. 
Za pomocí leštícího papíru, nebo čistého měkkého hadru naneste 
krouživými pohyby  v tenké vrstvě na lak. Nechejte zaschnout, Nano Seal
dokud ošetřený povrch nebude matný. Dalším leštícím papírem, tkaninou 
z mikrovlákna, nebo čistým měkkým hadrem vyleštěte do třpytivého lesku. 
Před aplikací by měl být povrch čistý a suchý. Nepoužívejte na horké plochy.

Technická data:
Základní složky:           
Hustota:                        
Třída hořlavosti:           
Spotřeba produktu:       
Doba schnutí:                
Záruční doba:                
Balení:                          

Tento produkt byl vyhodnocen jako nejlepší v nezávislých testech 
uskutečněných SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Státní 
technický ústav Švédska)

HAGMANS NANO CLEAN
 

HAGMANS NANO SEAL
 

V Nanotechnologii se nano molekuly vlivem chemické reakce pevně přichytí k povrchu. 

Velikost těchto molekul umožňuje, že mnohem lépe proniknou do povrchu a dokáží vytvořit 
trojrozměrné spojení s povrchem.
 
Toto umožňuje poskytnutí dlouhodobé a mimořádně odolné ochranné vrstvy s výjimečnou 
schopností odrážet světlo i odpuzovat vodu, či mastnoty.

Nanotechnologie je používána k ochraně kosmických lodí i ISS.

Kaolín, Fluorosilikon, Nanosložky
0,966
5-10 gr/m2
5 - 15 min.
3 roky od data výroby
6 x 300 ml

 tvrdé vosky, reaktivní, silikony, nanosložky
0,75
 2a
5 gr/m2
5 - 15 min.
5  let od data výroby
6 x 300 ml



Praktická kombinace vosku s aktivní nanotechnologií pro 
čištění, leštění a navoskování v jedné aplikaci. Odstraňuje 
jemné škrábance a zoxidovanou vrstvu z laků a poskytuje 
neobvykle dlouhodobou ochranu a brilantní lesk. Je vhodný 
pro všechny typy laků.

Použití:
Pro všechny typy běžný i metalických laků.

Návod k použití:
1. Umyjte vozidlo za pomocí . Není potřeba čekat až Hagmans Super Wash
umytá karosérie dokonale uschne a můžete začít s nanášením přípravku.

2. Protřepte láhev s produktem, aby se všechny složky důkladně 
promíchaly. Za pomocí leštícího papíru, bavlny nebo měkkého čistého 
hadříku naneste na karosérii. Krouživými pohyby vtírejte do laku, dokud 
leštící politura nezmizí z ošetřovaného místa. Vyhněte se přímému kontaktu 
s gumovými díly.

3. Vezměte nový leštící papír, bavlnu, nebo měkký hadřík a vyleštěte. 
Bude-li to nezbytné opakujte aplikaci. Nepoužívejte  na horké Wax Polish
plochy.

Technická data:
Základní složky:   
Hustota:   
Spotřeba produktu:  
Doba schnutí:  
Záruční doba: 
Balení:  

Nano  je nízkoviskozní (velmi tekutý) rychlý Express Wax
vosk v rozprašovači. Je mimořádně snadno použitelný a díky 
použité aktivní nanotechnologii přináší excelentní ochranu 
laků a překrásný lesk. Pro aplikaci stačí jen umýt auto 
a na ještě mokrý povrch nastříkat produkt a pak vysušit. 
Nano  je vhodný pro všechny typy laků,  Express Wax
ale je doporučeno jej používat na laky s relativně dobrým 
stavem.

Použití:
Nano Express Wax může být použitý i na mokré povrchy, 
například po mytí vozidla. Aplikuje se za pomocí jelenice, 
kdy dochází k sušení i voskování zároveň.

Příprava:
Umytí vozidla.

Návod k použití:
Naneste  přímo na mokrý povrch po mytí. Před použitím Nano Express Wax
protřepte, aby se všechny složky produktu důkladně promíchaly. 
Rozprašujte vosk po částech plochy a za pomocí měkké savé látky, jelenice, 
nebo látky z mikrovlákna, nebo froté rovnou vysušujte. Bude-li to nezbytné, 
aplikaci opakujte. Pracujte postupně po malých plochách (např. dveře, půl 
kapoty atd.)

Technická data:
Základní složky:          

Hustota:                       
Spotřeba produktu:      
Záruční doba:               
Balení:                          

HAGMANS NANO wax polish
 

HAGMANS express wax
 

Vosky, silikony, nanosložky
0,946
5-10 gr/m2
5 - 15 min.
3 roky od data výroby
6 x 300 ml

vosky, silikonová emulze, silikon- kolodiová 
disperze v nanoformě.
0,994
5 - 10 gr/m2
3 roky od data výroby
6 x 500 ml



Velmi technologicky vyspělý leštící přípravek pro chrom 
a nerezovou ocel, který je založený na natotechnologii. 
Vytváří vysoce lesklý povrch se schopností účinně 
odpuzovat vodu a nečistoty. Ošetřené plochy chrání 
po dlouhou dobu. Je vhodný pro strojní leštění.

Použití:
Víceúčelová přípravek pro leštění a ochranu chromovaných i 
kovových dílů vozidel, mrazících skříní a boxu, kuchyňských 
dřezů i vybavení z nerez oceli a pod.

Příprava:
Před aplikací na vozidla doporučujeme nejdřív umytí 
za pomocí .Hagmans Super Wash

Návod k použití:
Protřepte láhev pro důkladné promíchání produktu. Krouživými pohyby 
leštěte ošetřovanou plochu za pomocí jemného čistého hadru, nebo 
leštícího papíru dokud není dosaženo požadovaného výsledku. 
Při opětovném leštění dosáhnete vysoce lesklého povrchu.

Technická data:
Základní složky:         
                                  
Hustota:                     
Spotřeba produktu:    
Doba schnutí:            
Záruční doba:            
Balení:                       

Vysoce účinný čistič disků kol ve formě aktivní pěny 
spojenou s nano ochranou. Forma pěny umožňuje, 
že čištění a péče o disky je mimořádně jednoduché. 
Po ošetření zanechává na povrchu vodě a nečistotám 
odolný film, který udržuje ošetřené plochy čisté a usnadňuje 
jejich následné mytí. Produkt může být použitý i na mokré 
plochy.

Použití:
Pro čištění a ochranu disků kol. Pěnová forma pro delší dobu 
účinnosti Vynikající pro použití na disky kol automobilů, 
motocyklů, jízdních kol, přileb, golfových holí apod.

Příprava:
Na velmi znečištěné místa, zvláště od olejů a mastnot, 
nebo asfaltu použijte nejdříve  Hagmans Microavfettning
(mikroemulzní odmašťovač). Na velmi znečištěné oblasti 
použijte mycí kartáč, nebo hrubou mycí houbu

Návod k použití:
Pěnu můžete použít i na disky, které nejsou suché. Nastříkejte na čištěnou 
plochu a nechejte cca 10 minut působit. Pak za pomoci tkaniny 
z mikrovlákna, nebo suchého měkkého hadru, setřete zbytky produktu 
s nečistotami. Tím budou nečistoty odstraněny a na povrchu zůstane 

ochranný film. V případě nutnosti aplikaci opakujte.

Technická data:
Základní složky:   
       
Hustota:                    
Spotřeba produktu:     
Záruční doba:             
Balení:                       

HAGMANS Nano Chrome C&S
 

HAGMANS Nano Wheel C&S
 

oxid hlinitý, lakům bezpečný silikon,  
 nanosložky
1,123
10 gr/m2
20 min.
3 roky od data výroby
6 x 300 ml vosky, silikonová emulze, silikon-kolodiová 

disperze v nanoformě.
0,994
30 - 50 gr/disk
3 roky od data výroby
6 x 300 ml



Přípravky  obsahují nanočástice. To jsou částice velikostí řádově v nanometrech (biliontina metru). Tyto nanočástice jsou Nano+
schopné diky své velikosti pronikat hluboko do struktury povrchu. Spojením nanočástic s ostaními složkami produktů je dosženo 
zcela vyjímečných vlastností v čištění i ochraně. Při aplikaci pronikají nanočástice do všech mikroskopických trhlin a nerovností 
povrchu a odstraňují veškeré nečistoty.

Dokonalým odstraněním všech nečistot získává ošetřená plocha svůj původní vzhled, barvu i lesk. Nesrovnatelně lepší než je 
možné dosáhnout za pomocích běžných čistících přípravků. Zároveň je připravena pro pevné přilnutí ochranných složek 
s nanočásticemi. Pro hloubkové čištění laků byl vyvinut produkt . Čistící složky jsou obsaženy i v ostatních Hagmans Nano Clean
produktech řady Hagmans Nano+

Nanočástice obsažené v ochranných složkách produktů  umožňují dokonalé vyplnění všech póru a nerovností Hagmans Nano+
povrchu. Vysledkem je mimořádně hladká a odolná vrstva s vyjímečnou vodoodpudivostí. Dosažená odolnost poskytuje 
neobvykle dlouhodobou ochranu ošetřené plochy před agresivními vlivy okolí. Vodoodpudivost pak zase před usazováním 
nečistot. Plocha získává samočistící efekt. Voda se na takto ošetřeném povrchu shlukuje do kapek a díky hladkostí plochy se na 
ní neudrží a stéká pryč spolu s nečistotami, které zachytí.

Jak funguje hagmans nano+
 

Nezávislé testy prováděné SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - Technický výzkumný ústav Švédska) zcela 
jednoznačně potvrdily schopnosti produktů  dlouhodobě chránit ošetřený lak, odpuzovat z něj vodu a tím Hagmans Nano+
i chránit před nečištěním. Ve srovnání s obdobnými konkurenčními produkty dosáhlo ošetření produkty  nejlepších Hagmans
výsledků.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
CHEMIATEC s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

Tel:         776 794 794
               739 058 133
E-mail:   info@chemiatec.czwww.chemiatec.cz


