Seramik Kaplama
Faydaları
• Üstün dış koruma sağlayan yeni nesil boya koruması
• Solvent maddelere, güneş ışığına, asit yağmurlarına, ağaç reçinesine,

SERAMİK KAPLAMA

döküntü ve lekelere karşı aracınızın boyasını korur

• Kuş pisliğine dirençlidir (maksimum 21 gün içerisinde aracın üzerinden

yıkanması şartı ile)
• Son derece sağlamdır, en sert hava ve yol koşullarına karşı koruma sağlar

Boya Korumada Devrim

• Kir ve lekenin çıkarılmasını kolaylaştırır
• Aracın daha uzun süre temiz görünmesini sağlar

Seramik Kaplama

• 5 yıl garantilidir

Boya Korumada Devrim

Garanti Kapsamı
Seramik kaplama, 5 yıl boyunca sorunsuz garantiye sahiptir.
Yapmanız gereken tek şey, arabanıza makul özeni göstermenizdir.
Bu garanti, ilk uygulamadan sonra (araç hasar görmemiş ya da boyalı
kısımlar yamanmamış ise) herhangi bir ek işleme gerek olmaması
nedeniyle piyasada rakipsizdir. Seramik kaplama, Williams yetkili
uygulama merkezi tarafından uygulanacak ve yazılı sertifika
verilecektir. Aksi takdirde, şikayetler kabul edilmez.

Williams Seramik Kaplama neden farklı?
• Tüm dış boyayı korur
• Devam eden koruma için özel temizleyiciler veya özel parlatma,

vakslama uygulamaları gerektirmez

• 5 yıl garanti
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Gövde Panelleri

Yan Camlar

Alaşımlı Jantlar

Arabanız için Boya Koruması
Arabanızın boyasını 5 yıl koruyun
İlk günkü showroom parlaklığını muhafaza edin
5 yıl garanti
Hiçbir özel bakıma veya ilave cila ya da parlatmaya gerek yoktur
Arabanızı sadece düzenli olarak yıkatın

Seramik Kaplama

Pırıl Pırıl Bir Dış Görünüş

Başka Sorunuz var mı?

Seramik kaplama; boyayı, alaşımları ve camları* trafikteki kirletici
maddelerden, hava etkisiyle günlük aşınmadan ve kuş pisliğinden korumak
için tasarlanmış yeni, sıra dışı bir üründür. İç yüzeyleri ve kumaş döşemeyi
dahi korur. 5 yıl boyunca garantilidir.

Seramik kaplama, boyanızdaki gözeneklere bağlanarak, yıkama dışında hiçbir
bakım gerektirmeyen son derece dayanıklı, dupduru bir kaplama yüzeyi
oluşturur ve:

S: Seramik Kaplamayı 5 yıl içinde yeniden uygulamam gerekecek mi?

• NASA tarafından geliştirilmiş üstün formülasyona sahiptir
• Sıfır ve kullanılmış (5 yıla kadar) araçlara uygulanabilir
• Yeni araçta showroom parlaklığını korur veya

kullanılmış araçta showroom parlaklığına geri döndürür
• UV ışınları, soğuk, don, asit yağmuru, egzoz dumanları ve
çözücülere direnç gösterir
• Benzer diğer ürünlerin hepsinden daha fazla koruma sağladığı
yapılan testler ile kanıtlanmıştır.
• Zamandan, paradan ve emekten tasarruf ettirir !

Gövde Panelleri
Seramik kaplama nelere karşı koruma sağlar: Asit yağmurları, U.V. ışınları,
trafik kiri, aşırı sıcaklık, ağaç reçinesi ve yollarda kullanılan tuzlar.

Lekesiz bir iç görünüm
Yenilikçi bir iç koruma sistemi ile birleştirildiğinde; seramik kaplama,
aracınızın içindeki halılar ve kumaşlar için de üstün koruma sağlar.
• Hipoalarjeniktir
• Çevre dostudur
• Aerosol içermez
• Tamamen güvenlidir
Ve:
• Günlük dökülme, kir ve pisliğin yok edilmesini kolaylaştırır

KAPLANMIŞ YÜZEY
Kir ve kirletici maddeler boyaya saldıramaz.

KAPLANMAMIŞ YÜZEY
Kir ve kirletici maddeler, boyanın gözeneklerine yerleşir.
* Ön ve arka camlara uygun değildir.

C: Bu ürün 5 yıl garantilidir. Dolayısıyla, kaza geçirmemeniz halinde,

bu süre içerisinde cilalamanız, yeniden uygulamanız ya da
yenilemeniz gerekmeyecektir.
S: Aracımı ne sıklıkta temizlemeli ya da cilalamalıyım?

C: Hafif bir sabun (bulaşık deterjanı değil) ve su ile düzenli olarak yıkamanız,

arabanızın ihtiyacı olacak tek şeydir.

S: Otomatik yıkama kullanabilir miyim?
C: Kesinlikle. Basit bir yıkama ve kurulama döngüsü, Seramik Kaplamayı

engellemeyecektir ve belki de, aracınızı temiz tutmanın en iyi yolu olacaktır.

S: Araç şampuanı kullanabilir miyim?
C: Kaliteli ve piyasada kendini kanıtlamış bir marka seçmenizi tavsiye etmekle birlikte,

evet . Williams’ın perakende ürün gamında satın alabileceğiniz ürünler mevcuttur.

S: Arabanın hasar görmesi halinde, yeniden kaplatmam gerekecek mi?
C: Evet, kazadan sonra sadece hasar gören bölümleri garanti kapsamı dışında

yeniden kaplatmanız gerekecek.

Seramik Kaplama ile ilgili başka sorularınız var ise, yetkili bayilerimizde
satış danışmanınıza danışabilirsiniz.

