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Kullanılmış otomobillerin matlaşmış ve donuklaşmış
boyasını tekrar ilk günkü parlaklığına ve canlılığına
getirmek ve sonra o şekilde korumak üzere tasarlanmış
olan bir oto boya parlatma ve ultra koruma sistemidir.
Önce otomobilin dış yüzeyine yapışmış atık maddeler
özel temizleyici maddelerle giderilir. Boya yüzeyindeki
matlaşma ve fırça ile yıkamadan doğan yüzeysel
çizikler bir makine kullanılarak giderilir. İkinci
etapta boya, parlaklık arttırıcı bir madde ile renk ve
parlaklık bakımından ilk günki durumuna getirilir. Üçüncü
etapta ise boya yüzeyi, özel bir aletle uygulanan ultra
boya koruma maddesi ile kaplanır.Bu madde,yaz
aylarında boyayı sarartıp solduran zararlı güneş ışınlarını
bloke eden özel bir ultraviyole filtresi içerir.Kışın ise
boyayı yağmur,çamur,hava kirliliği gibi aşındırıcı ve tahrip
edici etkilerden korur.. Kullanılan malzemenin özel
formülü sayesinde asit yağmurlarını nötralize ederek bu
yağmurların oluşturduğu tahribatı önler.

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI
• Sistemin ilk etabında otomobilin dış yüzeyleri özel
temizleyici maddelerle yıkanıp,yapışmış atık maddeler
temizlendikten sonra boya yüzeyindeki matlaşma ve
yıkama hatalarından doğan özel bir makine ile özel
parlatıcı madde kullanılarak giderilir.

BOYA KORUMA: PASTA&CİLADETAYLI İÇ TEMİZLİK VE STERİLİZASYON
Detaylı iç temizlik ve sterilizasyon sistemi sayesinde
kumaş deri vinil döşemeleri, tavan, kapı panelleri,
torpido ve diğer plastik aksamları, her bir materyalin
özelliğine göre geliştirilen özel ürünleri ile derinleme-
sine temizler. Otomobilinizin iç yüzeylerinde (döşeme
torpido vs.) ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik elde
edilir, uzun süreli bir koruma sağlanır. Araç kabinin-
deki her bir materyal için kendi yapısına göre üretilmiş
kimyasallarla temizleme ve koruma. Kullanım süresi
boyunca aracınızı ilk günkü güzelliği ile kullanma zevki.

• Tekstil ürünlerde kir tutmazlık

• Sert yüzeylerde anti statik özellik

• Deri yüzeylerde yumuşaklık ve canlılık

• İnsan ve çevre sağlığına dost formül

• Kullanılan etkinliği yüksek mikrop öldürücü
  temizleyiciler, araç içindeki tüm yüzeylerdeki bakteri
  ve mikropların %99,9'unu öldürür.
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