
 

 

Nasiol MetalCoat F2 KÄYTTÖOHJE 

 

Nasiol MetalCoat F2 käyttökohteet 

Autot, junat, linja-autot, lentokoneet, moottoripyörät, rekka- ja kuorma-autot sekä muut 

kulkuneuvot. Auton ulkopuoliset pinnat, vanteet, konehuoneen muoviosat, metallipinnat ja 

etulamppujen kuvut. Ehdottomasti vältettävä joustavia pintoja, kuten kumi. Joustavissa pinnoissa 

kova pinnoite halkeaa! 

Älä käytä tuotetta lasi- ja peilipinnoille (Nasiol GlasShield) kromattuihin pintoihin, tuoreisiin tai 

huonolaatuisiin maalipintoihin.  

Nasiol MetalCoat F2 käyttöohje autoille 

On suositeltavaa pestä auto perusteellisesti. Suorita tämän jälkeen auton savestus, jonka avulla poistat 

pinttyneimmät likahiukkaset. Kiillota auto koneellisesti ja pese vielä kertaalleen. Puhdista pinta Nasiol 

Clean:llä poistaaksesi loput lika- ja pölyjäämät. Kuivaa auto hyvin ja poista paineilmalla kosteus 

saumakohdista.  

Ennen tuotteen käyttöä, katso Nasiol MetalCoat tuotevideo www.nasiol.fi verkkosivuilta. Suorita 

käsittely suljetussa tilassa suojassa suoralta auringonvalolta ja vesisateelta. Käsittelytilan lämpötilan 

tulisi olla 5-25°C välillä. Jos lämpötila on yli 30 °C tai jos suhteellinen ilmankosteus on yli %50, 

levitä tuote 50x50 cm sektoreittain. Mikäli osittain kovettunut pinnoite joutuu kosketuksiin veden 

kanssa, on pinnoite poistettava konekiillotuksella ja käsiteltävä uudelleen. 

Käsittelyjärjestys (jokainen segmentti noin 1m2): 

• Katto 1 ja 2 sektorit 

• Konepelti 3 ja 4 sektorit 

• Ovet 5, 6, 7, 8 sektorit 

• Takaosa 9 ja 10 sektorit 

 

Suihkuta tuotetta tasaisesti sektorin alueelle. Pyyhi välittömästi kuituliinalla kevyin pyörivin 

liikkein kunnes täysi peitto ja näkyvissä ei ole sumuisia kohtia tai kohtia joissa tuotetta on liikaa. 

Ennen kuituliinojen käyttöä taita ne 2 kertaan 8 osaan ja käytä kutakin osaa vuoron perään. 

http://www.nasiol.fi/


 

Muuta huomioitavaa: 

• Anna pinnoitteen kovettua 12 tuntia suojassa kosketuksilta, vedeltä ja kemikaaleilta. 

• Täysi kovettumisaika (7H kovuuteen) 24 tuntia. 

• Käsittelyaika noin 30 minuuttia. 

• Arvioitu pinnoituksen kestoikä noin 1 vuosi. 

• Toinen käsittelykerta voidaan tehdä 2 tuntia ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mutta se ei ole 

välttämätön. Useampi kuin 2 käsittelyä voi aiheuttaa pinnoitteen halkeamista. 

• Käytettyjä mikrokuituliinoja ei voida käyttää uudelleen herkille pinnoille, kuten lakatuille 

auton maalipinnoille. 

 

Arvioitu tuotteen menekki (ml – millilitra) autoille: 

• Pienet autot (A-B luokat) – 30-35 ml. 

• Keskikokoiset autot (C-D luokat) – 35-40 ml. 

• Suuret autot (E ja SUV luokat) – 40-50 ml. 

 

 


