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SILVER SEAL
NORDIC VERSION
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Lackskydd för nordiskt klimat
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Produktinformation
Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Autosmart™
308L
Att utföra en Silver Sealbehandling kräver en
professionell rekondtekniker.
Dessa finns endast att tillgå
hos våra utvalda professionella
partners.
I samband med utförd
behandling medföljer även ett
certiﬁkat. Det kan vara bra att
spara för eventuell framtida
försäljning, ett bevis på ett
välskött fordon. Det ingår även
en exklusiv bilvårdsväska. Väskan
är fylld med produkter för att
underlätta skötseln av ditt fordon
och hålla det rent och snyggt.

Skyddar lacken upp till 36 månader
Högteknologisk glansförsegling
Kvalitetskontrollerbar med UV-ljus
Anpassad för nordiskt klimat

Vi vet att det är stora skillnader på vad som krävs av ett
lackskydd i vårt nordiska klimat jämfört med i andra delar
av världen. Silver Seal innehåller alla de egenskaper ett
traditionellt lackskydd har. Det tål dessutom de belastningar
på lacken det innebär att ha fyra olika årstider.
Silver Seal är en högteknologisk glansförsegling framtagen
för att skydda fordonets lack från det nordiska klimatet med
vägsalt, trafiksmuts, surt nedfall, fågelspill, trädsav och andra
skadliga föroreningar. Den är utvecklad för att bibehålla
lackens kondition och glanstal. Silver Seal lämnar ett starkt
och hållbart skydd över tid som underlättar rengöring och
underhåll. Produkten lämnar ytan starkt vattenavvisande.
Som första tillverkare i världen har vi tillfört ämnen i
lackskyddet som gör produkten spårbar med hjälp av UVljus. Detta innebär att en kvalitetskontroll kan utföras av
din rekondtekniker tillsammans med dig som kund, för
att säkerställa att Silver Seal är korrekt applicerat på ditt
fordon. Ett fullgott skydd har man redan 24 timmar efter
utförd behandling, men produkten reﬂekteras av UV-ljus
under hela härdningsprocessen, vilket normalt tar mellan
3-14 dagar beroende på luftfuktighet och temperatur. Under
utvecklingsarbetet har Silver Seal genomgått omfattande
tester i vädermaskin som påvisar ett fullgott skydd av lacken i
upp till 36 månader.
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