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Uuden sukupolven keraamiset pinnoitteet

Juuri siksi ympäri maailman auton omistajat, harrastajat ja keräilijät valitsevat 
autonsa suojaksi laadukkaat ja pitkäkestoiset System X -keraamiset pinnoitteet. 

Valitse parasta – markkinoiden kovin nanokeraaminen 
+9H-pinnoite  
Poikkeuksellinen System X Diamond SS tarjoaa suojaa, jolla 
on aikaisemmin saavuttamaton liukkaus ja kiilto, kestävyys 
sekä kemiallinen kestävyys. System X Diamond SS peittää 
auton nanokeraamisella pinnoitteella, joka parantaa ja 
korostaa värejä. Musta näyttää syvemmältä, punainen 
palaa kirkkaasti ja valkoinen sekä hopea ovat lasimaisen 
kiiltäviä. Diamond SS kesto parhaimmillaan jopa 60 kk / 
+ 60 000 km ja soveltuu erinomaisesti myös teipille. 
Diamond SS kestää korkeitakin lämpötiloja, omaa self-
healing ominaisuuksia ja antigraffiti suojan.

alk. 150€ Huomioithan, että:
Ÿ Pinnoitteiden kestot ovat arvioituja, keskimääräisen auton vuotuisen kilometrimäärän mukaan Suomessa. 

Crystal 18kk / + 20 000 km, Pro 36kk / + 40 000 km ja Diamond SS 60kk / + 60 000 km. Pinnoitteet voivat myös 
kestää huomattavasti ilmoitettua enemmän kilometrejä.

Ÿ Parhaan keston ja hydrofobisuuden saavuttamiseksi suosittelemme pinnoitteen hoitoon suunniteltua 
erikoispesua n. 4-6 kk välein. Pesu on varattavissa kaikista valtuutetuista käsittelypisteistämme kautta maan, 
hintaan 49€.

Ÿ Lisätietoja ja ohjeita pinnoitteisi in l i ittyvissä asioissa saat aina tar vittaessa lähimmästä 
käsittelypisteestänne.

Ÿ Lopulliseen kestoon vaikuttavat monet eri tekijät mm. mekaaninen rasitus heikentää pinnoitteen kestoa ja 
ominaisuuksia (suosittelemme välttämään voimakasta lumiharjan käyttöä tai toistuvaa harjakonepesua, 
harjaton pesu ei heikennä pinnoitetta.) Myös liian vahvat kemikaalit ph yli 12 tai muut kuin autonhoitoon 
tarkoitetut tuotteet voivat heikentää hydrofobisuutta. Säännöllinen hellävarainen käsinpesu laadukkailla 
autonhoitotuotteilla on paras hoito pinnoitteelle. Talvella liuottimen käyttö on sallittu, maantiesuolan 
poistamiseksi. Hydrofobisuuden vähentyminen ajansaatossa ei tarkoita pinnoitteen katoamista. Tätä 
yksittäistä, mutta näkyvää ominaisuutta on ajan saatossa mahdollista ehostaa ja tehostaa, pinnoitetta ei tule 
kuitenkaan vahata.

Pro on nanokeraaminen pinnoite, kestävyys noin 36 kk / 
+ 40 000 km. Pro edustaa perinteisempia pinnoitteita, joka 
tarjoaa optimaalisen suojan sääolosuhteita, korroosiota ja 
kemikaaleja vastaan. Erinomainen toimivuus kaikilla 
maalatuilla pinnoilla. Nanokeraaminen ns. ylimääräinen 
ohutlakkapinta edesauttaa sitä, että pinta pysyy kauemmin 
puhtaana, säilyttäen syvän kiiltonsa ja lika ei tartu pintaan 
niin helposti. Hydrofobinen efekti hylkii vettä, vieden likaa 
mukanaan. Prossa on erinomainen naarmuuntumissuoja.

899 €

549 €

399 €
Crystal on 7H nanokeraaminen pinnoite. Sen kestävyys on 
parhaimmillaan 18 kk / + 20 000 km. Ominaisuuksia ovat 
korkea kiilto, hydrofobisuus, kemikaalien kestävyys, UV-
suoja ja lämmönkestävyys.
Crystal- keraaminen pinnoite parantaa maalipinnan kiiltoa 
ja antaa hyvän vettä hylkivän pinnan, pitäen sen puhtaana 
pidempään. Hintalaadultaan erinomainen valinta!

System X Premiumtason nanokeraamiset pinnoitteet ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä käsittelyjä ja vahinkotilanteissa uudelleenkäsittelyt kuuluvat korvausten piirin.

Suoja korroosiota vastaan
• Pysyvä pinnoite - kestävä ja upea korkeakiiltoisuus, joka ehkäisee tehokkaasti 

kevyttä naarmuuntumista
• Hydrofobinen ja antistaattinen pinta
• Säänkestävä ja pitkäikäinen suoja
• Korkea lämmönkestävyys, antigraffitipinta
• Kemikaalin kestävä, hapettumista ja syöpymistä ehkäisevä

Pitkäkestoinen ja helppohoitoinen
Ainutlaatuinen kemiallinen kaava, takaa kestävän suojan ja helposti puhdistuvan 
pinnan sekä loputtoman kiillon. Helppoa tulevaisuuden autonhoitoa parhaimmillaan. 
Säännöllinen hellävarainen käsinpesu on parasta hoitoa pinnoitteelle, autonhoitoon 
tarkoitetuilla tuotteilla ja välineillä.

Soveltuvuus eri materiaaleille
System X -tuotteet on suunniteltu erityisesti niin että niillä voidaan käsitellä eri 
materiaaleja. Tämä tarkoittaa tehokasta suojaa kaikelle teräksestä ja alumiinista 
nahkaan, teippiin, vinyyliin, kankaaseen ja lasiin.

UV-suoja
Auringonsäteet vaikuttavat ajan saatossa auton maalipintaan. System X tarjoaa maalille 
maksimaalisen UV-suojan, joka ehkäisee ikääntymistä ja haalistuneiden värien 
aiheuttamia vahinkoja sekä pigmentin muutoksia.


