productoverview

Avery Dennison 7500 Protection Films
Ylläpidä auton kuntoa - suojaa ajoneuvon maalipinnat kalvoilla

Avery Dennison 7500 Protection Films -tarrasarja tarjoaa
silmin havaitsemattoman suojan ajoneuvosi maalipintaan
ja peileihin. Kirkkaat kalvot suojaavat kolhuilta, mekaaniselta
hankaukselta, kiveniskuilta ja tiesuolauksen haitoilta.
Erityisesti peräkontin alalista sekä ovien kahva-alueet ja
jalkalistaosat naarmuuntuvat helposti. Puskurit, helmaosat
ja etukonepelti kärsivät puolestaan lentävistä kivistä ja
voimakkaasta tiesuolauksesta. Myös runsas harjapesussa
käynti näkyy auton maalipinnassa. Näiltä voidaan suojautua
Avery Dennison 7500 Protection Films -suojakalvoilla.
Kalvotettu maalipinta on myös helpompi pitää puhtaana
mm. kesällä hyönteisten jäännöksistä.
MIKSI SUOJATA AUTON MAALIPINTA?
> Siisti, ’uuden veroinen’ maalipinta säilyy pitkään
> Ylläpitää auton kuntoa ja sen rahallista arvoa
> Kirkas tuote ei erotu auton pinnasta
> Pienellä investoinnilla tuntuvaa hyötyä vuosiksi

TUOTTEEN OMINAISUUDET
> Erinomainen suoja ja tuotteen kestävyys
> Kirkas ’näkymätön’ tuote ei erotu
> Tasaisille ja hieman kaareville 2D-pinnoille
> Tuotteen käyttö ei vaikuta maaliin
> Korkealaatuinen, liuotinpohjainen liima
> Kestää painepesurin käyttöä
> Asennus ja poisto: vain ammattilaisteippaajat

KÄYTTÖKOHTEET
Suojaa tarvitsevat, alttiit alueet:
> Autot, pakettiautot, bussit, rekka-autot
> Junat ja metrot
> Moottoripyörät, skootterit, mopot
> Matkailuautot ja -vaunut
> Työkoneet ja -autot
> Rakennusten ovenpielet ja lattialistat
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Avery Dennison 7500 Protection Films
TUOTEVALIKOIMA
Tuotenomi

Paksuus

Leveys

7521 Transparent PU

200 micron

100cm

Tuotatakuu jopa 7 vuotta, tilaus metreittäin [7521100]

7541 Transparent PVC

150 micron

100cm

Tuotatakuu jopa 5 vuotta, tilaus metreittäin [7541100]

7545 Transparent PVC

325 micron

100cm

Tuotatakuu jopa 5 vuotta, tilaus metreittäin [7545100]

KÄYTTÖKOHTEET

Henkilöautot
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>
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Konepelti, puskurit
Hieman kaarevat peilit
Ajoneuvon helmaosat
Peräkontin alalista
Ovialueet (kahva-alue, ovenpielet, oven jalkalistaosa)
Ajoneuvon valot

Pakettiautot
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Konepelti, puskurit
Hieman kaarevat peilit
Ajoneuvon helmaosat
Peräkontin alalista
Ovialueet (kahva-alue, ovenpielet, oven jalkalistaosa)
Ajoneuvon valot

Bussit

>
>
>
>
>

Ajoneuvon etuosa
Hieman kaarevat peilit
Ovialueet
Auton renkaan pyöräkotelot
Laukkujen säilytysosa

Raskas kalusto

>
>
>
>
>

Ajoneuvon etuosa
Hieman kaarevat peilit
Ovialueet (kahva-alue, ovenpielet, oven jalkalistaosa)
Ajoneuvon valot
Auton renkaan pyöräkotelot

Moottoripyörät, skootterit

> Tankkiosa
> Hieman kaarevat peilit
> Pyörän sivut

Junat, metrot

> Kulkuneuvon etuosa
> Ovialueet
> Laukkujen säilytysosa

Matkailuajoneuvot

> Ajoneuvon etuosa
> Auton renkaan pyöräkotelot
> Reunat

Kiinteistökohteet

> Hankaukselle ja kolhuille alttiit paikat ja kohteet
> Toimitilojen ja varastojen ovet, sisääntuloaulat, tuulikaapit
> Ovenpielet, kahva-alueet, jalkalistaosat, lasiset/läpinäkyvät pinnat

Lisätietoa ja tilaukset taulukon tuotekoodin avulla Sd-verkkokaupasta www.seri-deco.fi.
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