
NP LiquidGlass
טכנולוגיה ירוקה פורצת דרך!

ציפוי ננו 
לטקסטיללטקסטיל



מים

לכלוך

LiquidGlass טכנולוגיית
ננו טכנולוגיה פורצת דרך, עטורת פרסים בינלאומיים, 

מובילה בעולם בתחום הציפויים הננומטרים להגנה על 
משטחים ומתן פתרונות מבוססי ציפויי ננו טכנולוגיה. 

ציפוי LiquidGlass מהווה שכבת הגנה לתשתית בעובי 
 100 ננומטר )דק פי 500 משערה אנושית( ומעניק לה

 LiquidGlass-תכונות חדשות ומשופרות. משטחים שצופו ב
יהיו נקיים יותר, קלים לניקוי ובעלי רמת היגיינה גבוהה יותר.

מוצרי NTSI אקולוגיים לחלוטין ובטוחים לשימוש, יוצרים 
סביבה חסכונית לתחזוקה, תוך שימוש פוחת בחומרי ניקוי 

ומאריכים את תוחלת החיים של התשתיות המצופות.

המוצרים מיוצרים בתקני ISO ועומדים בסטנדרטים 
מחמירים.

פרסים בינלאומיים 
•	The International Green Apple 

Environment Award | 2007-2008-2009

•	NHS England National Health Service 
Smart solution awards | 2009

•	Frost & Sullivan Best Practice Award for 
European antibacterial nanocoatings | 2010

•	Would Technology Network (WTN) - 
Finalist | 2010 

•	Land of ideas Germany Honored for 
Liquid Glass against hospital germs | 2011

•	National winner in the contest Germany 
365 places in the land of Ideas | 2011 

NTSI-Nano Technology Solutions Israel
חברת NTSI נציגתה הבלעדית של טכנולוגיית LiquidGlass גרמניה. 

 )IHK( מנהלי החברה מוסמכים לשכת המסחר הגרמנית
 .State of the Art-ביישומי ציפויי הטכנולוגיה המוגדרים בעולם כ

החברה הנה חלק מקבוצת חברות ביניהן חברת גילאר - נציגת 
קונצרן SIKA השוויצרי בישראל. 

 ציפוי ננו להגנה על טקסטיל
NP LiquidGlass Fiber Protect

ציפוי הגנה ייחודי, חד רכיבי ומוכן לשימוש המיוצר בננו טכנולוגיה 
לציפוי והגנה על טקסטיל, עור ובד מכל סוג )טבעי, סינתטי או 
מעורב( תוך שיפור תכונות ועמידות הבד והענקת מאפיינים 

ייחודים. 

בשונה מהתפיסה בה אנו שואפים לייצר בד באופן שיהיה 
עמיד יותר לכתמים ו/או שחיקה על ידי יצירת סיבים סינתטיים 

 NTSI מיוחדים או על ידי שימוש בכימיקלים לניקוי, מוצרי
מציעים פתרון ייחודי כולל. 

מולקולות Sio2 בקנה מידה ננומטרי מרוססות על הטקסטיל 
ועוטפות את סיבי הבד בשכבה בלתי נראית, בלתי מורגשת, 
גמישה וחזקה. שיטת הגנה ייחודית זו שומרת על סיב הבד. 

עין אנושית או מגע אנושי לא יבחינו בין בד שטופל לבד שלא 
טופל, אך עם זאת בד שטופל יציג תכונות של עמידות בפני 

ספיגת נוזלים ושמן, שחיקת הסיבים והצבע וכן עמידות גבוהה 
בפני כביסה, שחיקה ובליה.

הציפוי מאפשר לטקסטיל להמשיך ולנשום ואינו מונע חדירת 
אויר או לחות. סיב הבד הוא זה שמוגן וככזה ימנע חדירה של 

זיהומים לתוכו.

שכבת ההגנה מיוצרת בטכנולוגיה ירוקה שאינה מזיקה לאדם 
ולסביבה.

יתרונות ההגנה / הציפוי
סופר הידרופובי )דוחה נוזלים ושמן(	 

קל לניקוי 	 

עמידות גבוהה בפני כביסה, שחיקה ובליה	 

מונע הצטברות עובש ופטריות	 

מעניק הגנה טובה יותר מפני הכתמה	 

משפר את עמידות הצבע	 

הגנה מיקרוביאלית ביישום ייחודי  	 

תכונות המוצר
בלתי נראה	 

חסר ריח	 

אינו פוגע בנשימת הבד	 

מאושר למגע עם העור	 

ניתן לגיהוץ	 

אינו משנה טקסטורה	 

הציפוי גמיש ב- 200%	 

אינו משנה גוון	 

מהיר ייבוש	 

אינו מכיל ננו חלקיקים	 

אקולוגי, אינו מזיק לסביבה	 

עמידות
עמיד בטמפרטורות גבוהות 	 

עמיד עד 20 כביסות*	 

 	UV עמיד בקרינת

הידרוליזה, חמצון	 
*בתלוי בסוג הבד, אופן הטיפול ובתנאי הכביסה

ניתן ליישום על
ריהוט טקסטיל, ספות, שטיחים, הנעלה, וילונות, מושבי 

רכב, שמלות ערב וכלה, אהילים, מדים, טקסטיל רפואי, 
משולבי טקסטיל ועור, ביגוד, ועוד. 

יישום
מולקולות Sio2 בתמיסת מים. 	 

פשוט וישיר על תשתיות נקיות, ריסוס או טבילה  	 
וייבוש. )יש להצמד להוראות השימוש בדף מוצר (

צריכה
30-60ml לכל 1 מ”ר בד 	 

1 ליטר יכסה כ- 22 מ”ר בד בממוצע	 

במקרים מסויימים הצריכה גבוהה יותר	 

חיי מדף
6 חודשים מהפתיחה )תלוי באפליקציה(	 

 	 +30 ° C 4+ עד ° C אחסון בצל בטמפרטורה

טכנולוגיה בטוחה 
מאושר למגע עם מזון ועם העור

 Requirements §§ 30, 31 LFGB, as well as VO EG
 1935/2004 à proved by CBA 129/09/2a

Biocompatible מותאם
 Biocompatible DIN EN ISO 10993- )1-6( BMP-
    Laboratory for medical material testing

ללא ננו חלקיקים
 Free of nano- particles proved by Frauenhofer
Institut test report KT- PB- A406235

בדיקת תאימות ביולוגית
 ASTM / JIS Anti-microbially protected

בלתי מזיק
EU regulation 1935/2004 Physiological harmless
ISO 10993 1-6, ISO 9001:2008

NTSI סדרת מוצרי
NTSI Textile Protect STD - למשתמש קצה	 

NP LiquidGlass Textile Protect - ליישום מקצועי 	 

למידע נוסף 
אן.טי.אס.איי פתרונות ננו טכנולוגיים לישראל בע“מ

ננופול ישראל 

ת.ד 5042, קדימה 60920

טל: 09-8994024 פקס: 09-8994016 

 Info@ntsi.co.il :דואר

www.ntsi.co.il :אתר

Green Apple Award 
2007-2008-2009

Nomination for the  
Bionow Award-2011

Frost & Sullivan
2010 Best 

Green Hero-2008NHS Smart Solutions 
Award | 2009

Land of ideas
2011

Green Hero-2009 Green Apple Bronze 
Winner-2008

Facebook -חפשו אותנו ב
NTSI - Nano Technology

 Solution Israel

You Tube -חפשו אותנו ב

Textile




