JAKIE SĄ KORZYŚCI
Z ZASTOSOWANIA
POWŁOKI OPTI-COAT PRO?
Samochód, na który zaaplikowano Opti-Coat PRO
zostanie „wyposażony” w przezroczystą powłoką, będącą
zarazem najbardziej zaawansowaną metodą
zabezpieczenia lakieru samochodowego jaką można
znaleźć na rynku!
Opti-Coat PRO zapobiega zmatowieniu i wyblaknięciu
koloru samochodu, jest warstwą twardszą niż fabryczny
lakier chroniąc przed nadmiernymi zarysowaniami i
zadrapaniami, posiada właściwości hydrofobowe,
pozwalając utrzymać samochód dłużej w czystości i
znacznie ułatwiając jego ewentualne mycie… a to
wszystko opakowane w przyciągającą oko szklistość
lakieru!
Atrakcyjny wygląd samochodu, jaki uzyskuje się po
nałożeniu Opti-CoatPRO znacznie podwyższa wartość
samochodu, co nie jest bez znaczenia przy dalszej
odsprzedaży i radości jaką daje codzienne użytkowanie!
Powłoka Opti-Coat PRO instalowana jest przez
profesjonalne studia detailingowe, które wcześniej
przeszły odpowiednie szkolenie, zakończone wydaniem
certyfikatu. Gwarantuje to prawidłowe nałożenie
produktu i jego długotrwale i bezproblemowe działanie.
Na powłokę wydawana jest pisemna gwarancja
obejmujące 5 letni okres użytkowania!
O więcej szczegółów zapytaj najbliższe
studio detailingowe. Nie wiesz jak
je znaleźć? Skontaktuj się z nami!

OPTI-COAT PRO
permanentna, przezroczysta powłoka ceramiczna
o niezrównanej odporności na zarysowania

CZYM JEST OPTI-COAT PRO?
Opti-Coat PRO jest przezroczystą powłoką ceramiczną
nadającą karoserii niezrównanej odporności na zarysowania,
przy jednoczesnym nadaniu lustrzanego blasku i bardzo
wysokiej hydrofobowości.

CO CZYNI OPTI-COAT TAK
RÓŻNYM OD KONKURENCJI?

Swoją twardość powłoka zawdzięcza zastosowaniu w niej
węglika krzemu (SiC), który jest materiałem posiadającym 9
w skali Mohsa, co potwierdzają badania przeprowadzone przez
TUV Rheinland oraz CSIRO.
Opti-Coat PRO poprzez swoją wysoką odporność na czynniki
chemiczne chroni karoserię również przed negatywnym
wpływem środowiska.
Opti-Coat PRO jest najbardziej zaawansowaną powłoką
zabezpieczająca lakier jakiej używa się w nowoczesnej
motoryzacji. Do tego jej uniwersalność pozwala nakładać ją na
każdy rodzaj lakieru samochodowego.

Opti-Coat PRO nie jest woskiem ochronnym, sealantem
ani nano powłoką, która zostaje usunięta zaraz przy
pierwszym umyciu samochodu lub zniknie z biegiem czasu.
Opti-Coat PRO trwale wiąże się z lakierem, chroniąc go na
zawsze .

JAK DZIAŁA OPTI-COAT
PRO?
Opti-Coat PRO jest dodatkową, trwałą warstwą
nakładaną na lakier odizolowując go od brudu i wody. Taka
dodatkowa powłoka „przejmuje” na siebie cały wpływ
czynników zewnętrznych, pozostawiając lakier
w nienagannym stanie, a przez swoje właściwości
hydrofobowe chroni przez nadmiernym zabrudzeniem i
znacznie ułatwia mycie samochodu, które w większości
może ograniczyć się do spłukania karoserii wodą.

Powłoka Opti-Coat PRO mierzy ok. 2 mikrony grubości.
Dla porównania, zmierzona grubość powłoki woskowej
mierzy zaledwie 0,02 mikrona! Taka grubość pozwala na
efektywne absorbowanie uszkodzeń, które w przypadku
braku powłoki uszkodziłyby trwale lakier. Nasza powłoka
nie tylko zmniejsza ilość zarysowań i zadrapań, ale przede
wszystkim chroni lakier przed ich nadmiernym
powstawaniem.
Opti-Coat PRO jest odporna na substancje o kwasowym
odczynie, np. ptasie odchody - w przeciwieństwie do
fabrycznej warstwy lakieru, która może przez takie
substancje zostać zniszczona. Opti-Coat nie zmatowieje i
nie rozpuści się przy kontakcie z ptasimi odchodami, a
lakier znajdujący się pod nią pozostanie nadal czysty i
lśniący.
Twardość naszej powłoki została potwierdzona przez
dwie niezależne jednostki laboratoryjne, pierwszą z nich
jest australijski Commonwealth
Scientific & Industrial
Research Organisation,
a drugą TUV Rheinland
Nederland!

