NANOSHINE CERAMIC PRO
Ceramic Pro kan fåes i over 70 lande med mere end 5.000 certificerede klargøringscentre. Ceramic
Pro vokser sig hurtigt større, som en favorit i blandt professionelle verden over. I årevis har vi lavet
industriel, multi-funktionel, beskyttende coatings til enhver overfalde, og vi sigter efter konstant at
forbedre vores produkter.
Alle Ceramic Pro produkter er blevet testet af SGS - verdens førende inspektions, verifikations
og certifikations enhed.
Ceramic Pro har modtaget de højest mulige resultater i samtlige tests udført. Intet andet coating
produkt er i skrivende stund officielt testet.

VORES RESULTATER
Corrosion test (ASTM B117)		

Resultat: Not affected

Scratch test (JIS 5400) 		

Resultat: Above 9H

Flexibility test (ASTM D522) 		

Resultat: 0 mm coating loss at 180° rotation

Impact test (ASTM D2794)		

Resultat: 80/80 inch-lbs

Acid and Alkali (JIS K5400 (1990))

Resultat: No visible damage

Heavy Metal test			

Resultat: None

Toxicity Test (SVHC)			

Resultat: No toxic substances

www.ceramic-pro.dk
info@ceramic-pro.dk
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BESKYTTER DEN ORIGINALE LAK

Ceramic Pro kan beskytte enhver overflade. Sofaen, bilens lak, skruen på båden, kalechen på
cabrioleten eller statuen i din have. Spørg os gerne til råds.

Når Ceramic Pro er hærdet vil hårdheden være over 9H. En normal klarlak
vil være imellem 2H og 4H. Det hærdede nanoglas skjold vil beskytte imod
skrammer på din klarlak og agerer som det “ofrene lag”. Et lag der tager imod
- og som kan tåle at tage imod. Enhver skramme til coatingen kan fjernes
utroligt nemt med meget nemt polering, uden at ramme klarlakken. Det
klares til et årligt eftersyn. Med Ceramic Pro vil lakken ikke blive afbleget eller
se gammel ud takket være UV-beskyttelsen og anti-oxidations beskyttelsen.
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Vand renser nemt skidt væk fra overfladen ved at skidtet nænsomt løftes
af lakken vha. vanddråberne. Det er det vi kalder selvrensende effekt.

Coatingen vil permanent beskytte køretøjets eksteriør
og interiør fra at blive forværret. Gensalgsværdien for
dit køretøj vil være højere, da Ceramic Pro behandlingen
ikke blot har direkte fordele for udseendet på bilen,
men at garantien også kan overføres.
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En overflade skal kun have en behandling med Ceramic Pro 9H, hvis det
bliver vedligeholdt korrekt. Når Ceramic Pro overfladen er hærdet kan
den kun blive fjernet vha. slibning med fx sandpapir. Det sætter Ceramic
Pro i en klasse for sig selv, sammenlignet med de almindelige syntetiske
lakforseglere og vokse, som nemt kan vaskes væk med selv milde
kemikalier.
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PERMANENT BESKYTTELSE

SER NY UD HELE TIDEN
Når coatingen er påført vil du se den ultimative glans
og dybde i farven, som ikke er at sammenligne med
noget andet. Bliver behandlingen vedligeholdt, vil dit
køretøj være beskyttet og fyldt med glans de næste
mange år.
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GOD INVESTERING

SELVRENSENDE

Ceramic Pro minimerer drastisk overfladespændingen, hvilket sikrer at
kontaminanter som fx fugleklatter, insekter, skidt, tjære eller graffiti maling,
ikke kan binde til den behandlede overflade.
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Den komplekse nanoteknologi, som er benyttet i produkterne fra Ceramic
Pro tillader at keramiske nanopartikler udfylder selv de mindste porer i
lakken. Det efterlader overfladen ekstremt glansfuld, blank og ekstrem
glat/hydrofobisk.
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er en gennemsigtig keramisk overfladebeskyttelse. Den er baseret på
revolutionerende nanoteknologi udviklet af NanoShine Ltd. Ceramic Pro påføres direkte
på lakkens overflade, efter korrekt forarbejde, og skaber en ekstremt solid overflade, der
permanent beskytter overfladen, der behandles. Oprindeligt blev Ceramic Pro udviklet som
en industriel overfladebeskyttelse til alle typer overflader. Produktet vil efter korrekt påføring
skabe en usædvanlig stærk og holdbar barriere, der forhindrer de velkendte skader fra fx syre,
UV-stråling, vejret, korrosion, vandalisme, m.v.
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DET NYE ANSIGT
INDENFOR COATING SYSTEMER

MINDRE VEDLIGEHOLDELSE
Den coatede overflade bliver utrolig glat, hvilket
sikrer at skidt, bremsestøv eller tjære ikke kan sætte
sig fast sig fast til din bils lak, plastiktrim, fælge eller
glas. Coatingen er så glat og resistent til kemikalier, at
de kontaminanter som sætter sig på overfladen kan
fjernes med mindre aggressive midler. En vask af bilen
vil være væsentligt hurtigere overstået og behøves ikke
ligeså ofte. Og voksning af bilen er fortid.
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