
 

 

 

 
 
 
Novinka v sortimentu 

 

Jsme výrobci a distributoři antikorozních, izolačních, lubrikačních sprejů a 
dalších roztoků značky Nanoprotech pro Českou a Slovenskou republiku. 

 

 

 

Představení produktů Nanoprotech pro: 

prodejce Nanoprotech 
Vypracoval: Matěj Pleskač 
Kontakt: +420 732 216 693, pleskac@nanoprotech.cz, 
Datum: 7. 3. 2016 
www.nanoprotech.cz 
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O společnosti: 
 
Naše firma ELF Logistic s.r.o. je výrobce a distributor antikorozních,          
lubrikačních a elektroizolačních sprejů využívajících nanotechnologii. Jejich       
složení bylo vyvíjeno od roku 2007 a po třech letech testování byly přípravky             
poprvé představeny veřejnosti pod jménem NANOPROTECH. 

Díky vynikajícím účinkům se tato značka začala rychle šířit napříč kontinenty.           
Výhradní distribuci a výrobu sprejů Nanoprotech jsme začali v České a           
Slovenské republice zajišťovat od roku 2012 a od té doby se nám díky tomu              
podařilo usnadnit život a ušetřit náklady tisícům českých zákazníků, jak z řad            
firem a průmyslových podniků, tak soukromých osob. 

Další informace o společnosti naleznete zde. 
 

Mezi naše partnery patří: 

 

Mnoho dalších partnerů naleznete na stránkách zde. 

  

 

 

http://www.nanoprotech.cz/prodejni-mista/cr/
http://www.nanoprotech.cz/o-nas/historie-firmy/
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
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Krátce o sprejích Nanoprotech: 

Spreje Nanoprotech fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Mají        
obdivuhodné vodo-odpudivé, antikorozní, mazací a penetrační vlastnosti.  

Aplikace roztoku znatelně vylepší efektivnost každého stroje, elektrického        
zařízení a mechanismu, a zároveň výrazně prodlouží životnost ošetřeného         
vybavení. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip působení nanotechnologie: 

 

 

 



 

 

NANOPROTECH AUTO MOTO ELECTRIC 
Vodoodpuzující, izolační a čisticí sprej pro automoto elektrokoniku 

 

✓ Zajišťuje ochranu citlivé řídící elektroniky před      
vlhkostí, oxidací a zkratem v nepříznivých podmínkách 

✓ Několikanásobně prodlužuje životnost elektrických    
komponentů 

✓ Zvýšená ochrana proti solným roztokům a      
prudkým změnám teplot. 

✓ Pročistí zoxidovanou autoelektroniku a ochrání po      
dobu 365 dní 

✓ Balení 75 ml a 150 ml 

 

Odeslat poptávku Stáhnout bezpečnostní list Zjistit více informací 

 

Nanoprotech Auto Moto   
Electric: 

Vlhkost a oxidace jsou pohroma pro      
každou elektrickou i elektronickou    
součást auta, motorky i čtyřkolky.     
Problémy se vzlínající vodou do     
elektroinstalace řeší obzvlášť terénní    
jezdci, ale nevyhnou se ani běžným      
řidičům. Spustit video 
 
 
 
Spreje NANOPROTECH Auto Moto    
Electric přicházejí se způsobem, jak se      
s podobnými obtížemi účinně    
vypořádat. Využívají totiž nanočástice,    
díky kterým dokáží zakonzervovat    
vodiče, ochránit elektroinstalaci před    
oxidací a pročistit již zoxidovanou     
autoelektroniku. Spustit video 

 

http://youtu.be/aqTeHzHLGoY
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-auto-moto-electric/
http://youtu.be/rFcUlqolnRI
http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech_Auto_Moto_Electric.pdf


 

 

 

NANOPROTECH AUTO MOTO ANTICOR 
Antikorozní, mazací a uvolňovací sprej pro automobily, motocykly a čtyřkolky 

 
 

✓ Odstraňuje rez a uvolňuje extrémně zatuhlé      
mechanismy 
 
✓ Má výborné mazací a konzervační schopnosti 
 
✓ Roztok je odolný vůči solným roztokům a       
prudkým změnám teplot 
 
✓ Narušuje vrstvu koroze, usnadňuje její     
odstraňování, vytváří ochranný film 
 
✓ Balení 75 ml a 150 ml 

 

 

Odeslat poptávku   Stáhnout bezpečnostní list     Zjistit více informací 

Nanoprotech Auto Moto Anticor: 

Trápí Vaše vozidlo rez, solené silnice, skřípající panty nebo zatuhlé zámky?           
Představujeme ideální přípravek, který ochrání Vaše auto, čtyřkolku nebo         
motorku před korozí i v extrémních podmínkách.  

Sprej NANOPROTECH Auto Moto Anticor dokáže všechny tyto problémy snadno          
vyřešit. Jeho speciální složení totiž využívá nanotechnologii, a díky tomu          
dosahuje výrazně lepších výsledků než konkurenční přípravky. 

Reference ke spreji: 
 „Nanoprotech funguje!  
Na základě našeho malého pokusu 

nám nezbývá než tento přípravek s 
klidem doporučit. Během našeho testování dokázal po dobu dvou 
měsíců absolutně ochránit ocelové součástky před 
povětrnostními vlivy počasí a proto od naší redakce dostává 
palec nahoru. Více v článku zde.“ 
 
František Hadt, redaktor online magazínu SkutrPortal.cz 

 

http://www.skutrportal.cz/1033-nanoprotech-podruhe.html
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-auto-moto-anticor/
http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech_Auto_Moto_Anticor.pdf
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-auto-moto-anticor/


 

 

NANOPROTECH ELECTRIC 
Vodoodpuzujicí, izolační sprej pro elektro zařízení a el. kontakty 

 

✓ Výrazně prodlužuje životnost elektroniky    
provozované ve vlhkém prostředí 
 
✓ Chrání a čistí el. kontakty od oxidace,       
prachu a nečistot 
 
✓ Pomáhá chránit a zvyšovat vodivost na      
elektrickém zařízení, které je provozováno ve      
vlhkém prostředí 
 
✓ Dokáže obnovit a 100% vytěsnit vlhkost z       
vodou již zasažených přístrojů. 
 
✓ Balení 75 ml a 150 ml 
 
 

Odeslat poptávku     Stáhnout bezpečnostní list    Zjistit více informací 
 
Nanoprotech Electric: 

Spreje NANOPROTECH Electric ochrání    
všechny elektrické systémy před oxidací,     
vlhkostí, zkratem a unikajícím proudem.     
Díky pokrokům v nanotechnologii dokáží     
výrazně prodloužit životnost zařízení a šetřit      
tak vynaložené náklady na údržbu, servis a       
opravy. Vlhkost navíc dokáží vytěsnit i z       
vodou poškozených přístrojů, znovu obnovit     
jejich funkci a navíc je ochránit před další        
korozí. Spustit video 

Reference ke spreji: 
 
Electric dlouhodobě využíváme k ochraně elektrických kontaktů měřících        
systémů, čímž každoročně ušetříme značné částky za opakovaný servis.         
NANOPROTECH Electric také využíváme k ochraně před oxidací        
elektronických zařízení. Ty jsou zatěžovány vlhkostí, která zkracuje jejich         
životnost. Po ošetření NP Electric se ukázalo, že závady způsobené oxidací a            
zkraty se redukovaly na minimum.  

Bc. Pavel Nedělka, vedoucí technických služeb-Čechy západ, RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 

http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-electric/
http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech-ELECTRIC1.pdf
http://youtu.be/KySGL5w21MY


 

NANOPROTECH HOME 
Mazací a antikorozní sprej pro zahradní techniku a nářadí 

 

✓ Efektivně zabraňuje korozi a usnadňuje její      
odstraňování 
 
✓ Snižuje mechanické tření na minimum 
 
✓ Nemá škodlivé účinky, nepoškozuje plasty,     
gumu, sklo, laky, barvy, keramiku 
 
✓ Nedovolí zamrznout mechanismům, až do     
-80°C 
 
✓ Balení 75 ml a 150 ml 
 
 

Odeslat poptávku       Stáhnout bezpečnostní list      Zjistit více informací 

 
Nanoprotech HOME: 

Vržou Vám panty u dveří, zatuhly šrouby,       
rezaví Vám nářadí včetně zahradní techniky      
nebo zamrzají zámky? Spreje Nanoprotech     
Home jsou ideálním řešením. Využívají     
nejmodernější nanotechnologii, díky které    
zabraňují korozi a zamrzání, mají výborné      
mazací schopnosti a odstraňují i odolnou      
rez, vrzání a nežádoucí tření. Spustit video 

Reference ke spreji 
 
V naší práci nám také pomáhá sprej NANOPROTECH Home, který se osvědčil pro             
své antikorozní účinky. Toho využíváme k ochraně šroubových spojů plynoměrů          
zejména ve vlhkém prostředí. 

Využíváme ale i jeho nadstandartní kvality v oblasti maziv. Se spreji ošetřujeme            
závitové spoje u součástí elektronických systémů měření, což nám umožňuje          
jejich následnou snadnou výměnu. Právě se zatuháváním spojů měli v minulosti           
naši servisní pracovníci problémy. Nejproblematičtější byl zejména spoj        
hliník-hliník. Po aplikaci spreje NANOPROTECH Home se nám tyto         
nepříjemné závady podařilo výrazně eliminovat. 
Bc. Pavel Nedělka, vedoucí technických služeb-Čechy západ, RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 

 

http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-home/
http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech_Home.pdf
http://youtu.be/Lf0dkNVLY4o


 

NANOPROTECH BICYCLE 
Účinný mazací a antikorozní sprej pro řetězy aj. mechanické části kol 

 

✓ Neodpařuje se a na řetězu vydrží extrémně       
dlouho. Zároveň chrání před korozí po dobu 365        
dní 
 
✓ Zabraňuje ulpívání nečistot a je prakticky      
nesmyvatelný vodou 
 
✓ Šetří čas spojený s údržbou jízdního kola 
 
✓ Ideální do mokrého i suchého prostředí 
 
✓ Balení 75 ml a 150 ml 

 

 
Odeslat poptávku Stáhnout bezpečnostní list Zjistit více informací 

Nanoprotech Bicycle: 

Patříte k lidem, kteří chtějí svému kolu       
dopřát to nejlepší? Zkuste sprej, kterým      
čeští reprezentanti v cyklistice udržují svá      
kola ve špičkové kondici. Zbaví Váš bicykl       
koroze, promaže mechaniku, ochrání před     
působením vody i bláta a prodlouží jeho       
životnost. Jmenuje se NANOPROTECH    
Bicycle a využívá převratnou    
nanotechnologii, která má výrazně vyšší     
účinnost než ostatní současné technologie. 
Spustit video  Spustit video 

Reference ke spreji: 
 
„Maziva BICYCLE a HOME jsou super,       
na rozdíl od konkurence totiž     
nevysychají. Používáme je na spoustu     
pohyblivých částí. Tryska má malý     
průměr, což je dobře, protože se      
přesně vejde do dutiny brzdového     

bowdenu a tím ho rychle a efektivně       
promaže.” 
Jakub Bostl, vedoucí vývoje koloběžek Yedoo 

 

 

http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech_BICYCLE.pdf
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://youtu.be/5ZFoOcNCSmw
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-bicycle/
http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/08/BL2015_Nanoprotech_BICYCLE.pdf
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-bicycle/
http://youtu.be/D52TtISBD1o


 

NANOPROTECH GUN 
Čisticí, antikorozní a mazací sprej pro střelné zbraně 

 
 

✓ Poskytuje zbraním komplexní ochranu před     
vlhkostí, korozí a znečištěním 

✓ Účinná látka čistí od usazených zplodin a vytváří        
ochrannou vrstvu 

✓ Šetrný k lakovanému dřevu, plastům i gumě 

✓ Mazací vlastnosti zůstanou zachovány 
 až do - 80 °C 

✓ Balení 75 ml a 150 ml 

 

 

Odeslat poptávku Stáhnout bezpečnostní list Zjistit více informací 

Nanoprotech GUN: 

Potýkáte se s problémy při používání      
agresivních přípravků při čištění zplodin     
střelného prachu, mechanismus palné    
zbraně trpí v důsledku použití v terénu       
nebo při ne zcela ideálních podmínkách      
skladování, či stále hledáte ideální     
přípravek pro Vaši zbraň? Sprej     
Nanoprotech Gun využívá moderní    
nanotechnologii, která dokonale čistí,    
promazává a konzervuje. Spustit video 

 
“Existuje celá řada výborných prostředků na čištění a konzervaci zbraní, které si 
získaly své příznivce po celém světě. Po jejich aplikaci je Vaše „železo“ suché 
nebo naopak mastné, a proto je nutné proces čištění nějak doplnit jiným 
prostředkem. Ale po vyzkoušení spreje Nanoprotech Gun jsem byl nadšený. Po 
aplikaci jsem byl překvapený účinkem jeho čištění, mazání a konzervace. 
Moderní nanotechnologie ukázala, jak dokáže zbraň „oživit“. Ani povýstřelové 
splodiny neulpívají na povrchu zbraně v takovém množství, jako při použití jiných 
prostředků. Jejich následné čištění je snazší a rychlejší. Dávám prostředku 
Nanoprotech Gun velkou budoucnost a já osobně u něj zůstávám.” 
Petr Motzbäuchel, příslušník ozbrojených sil ČR 

 

 

http://www.nanoprotech.cz/wp-content/uploads/2015/12/BL2015_Nanoprotech_GUN.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=tpJzy3AEutY
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-gun/
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/


 

NANOPROTECH SUPER ANTIRAIN 
Sada ubrousků pro jednorázové ošetření čelního skla automobilů 

 

✓ Výrazně zlepšuje viditelnost skrz čelní sklo při jízdě        
v noci a za špatného počasí 

✓ Až pětinásobná úspora vody do ostřikovačů 

✓ Zabraňuje ulpívání nečistot a hmyzu na skle 

✓ Při rychlejší jízdě v dešti téměř odpadá nutnost        
použití stěračů 

✓ Rychlá a jednoduchá aplikace 

 

 

 

Odeslat poptávku Zjistit více informací 
 
Nanoprotech Super Antirain: 

Déšť, sníh, námraza, zamlžování, zbytky hmyzu a jiné nečistoty ulpívající na           
čelním skle – to vše jsou problémy, se kterými se denně potýká každý aktivní              
řidič.  

Nanoprotech Super Antirain bojuje se špatnou viditelností, nadměrnou spotřebou         
kapaliny do ostřikovačů a výrazně usnadňuje odstraňování námrazy ze skla.          
Tekuté stěrače formují ochrannou hydrofobní vrstvu na čelním skle automobilu,          
která sklo chrání před okolními vlivy minimálně po dobu 3 měsíců / 10.000             
ujetých km. Přípravek spolehlivě funguje i při použití na plexisklo u motocyklů,            
nebo hledí přilby. Spustit video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmWjafJeRqo
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-super-antirain/
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/


 

Společné fyzikální a technické parametry pro spreje 
NANOPROTECH®  

 
Skupenství: tekutina  
Barva: světle hnědá 
Zápach: charakteristický pro oleje  
Teplota tání / interval tání: nejsou stanoveny  
Teplota varu / interval varu: > 100 °C  
Teplota vznícení: > 250 °C  
Samovzníceni: nemůže dojít k samovznícení 

 
Hustota při 20°C: < 1 g/cm3 
Rozpustnost ve vodě: Není rozpustný ve vodě, není mísitelný s vodou 
Neobsahuje aromatické a halogenové uhlovodíky. 
 
Dielektrické vlastnosti: (Nanoprotech Electric a Auto Moto Electric) 
- Okamžitě po aplikaci 163 KV/cm 
- 1 hodinu po aplikaci 208 KV/cm 
- 24 hodin po aplikaci 256 KVcm 
 
Obsah těkavých látek:  37% 
Balení: spreje o objemu 140 / 210 ml. Čisté obsahy 75 / 150 ml. 
Spotřeba:  přibližně 150 ml / 2 m2 
Doba trvanlivosti: 5 let 

Doba trvání ochrany: 1 až 3 roky podle náročnosti zatížení. 

Více informací naleznete v bezpečnostních listech 

 

Marketingová podpora: 

● Propagace nového obchodního partnera na stránkách www.nanoprotech.cz 
a zařazení mezi obchodní partnery. 

● Ke každé objednávce poskytujeme propagační materiály - letáky, plakáty 
● Zaslání partnerovi v online podobě videa, brožurky a fotografie – pro 

internetový obchod. 
● Další marketingová podpora a propagace dle dohody. 

Plakáty A2 náhled: 

 

http://www.nanoprotech.cz/


 

  
Propagace Značky Nanoprotech: 

● Prostřednictvím online recenzí a PPC reklamy 
● Spolupráce s oborovými tištěnými časopiy 
● Na tematických veletrzích v České republice a na Slovensku 
● Prostřednictvím podpoření aktivních sportovců v ČR 
● Další marketingové aktivity 

 

Máte zájem vyzkoušet spreje NANOPROTECH? Zašlete nám nezávaznou 

poptávku a my se Vám ozveme do 24 hodin s cenovou nabídkou. 
 

 

 

VYPLNIT POPTÁVKU 

 

 

 

 

Děkujeme za pozornost 

 

Vypracoval: Matěj Pleskač 
Kontakt: +420 732 216 693, pleskac@nanoprotech.cz, 
ELF Logistic s.r.o., Břevnovská 433/12, 169 00 Praha, ČR 
www.nanoprotech.cz 

 

mailto:pleskac@nanoprotech.cz
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/
http://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/poptavka-produktu/

