Verdens eldste lakkforseglingssystem!
25 år i Europa.

Garanterer lakkens utseende
Veisalt, støv, sol og UV-stråler oksiderer og bleker lakken på din bil. Lakkflaten
blir sprø, tørr og mer mottagelig for skader. Eventuelle fargeendringer er
irriterende og kostbare å utbedre.
Perma-Shine® er en anerkjent lakkforsegling som motvirker oxidering og
aldringsprosessen og øker lakkens motstandskraft mot påkjenninger som en
billakk normalt utsettes for. Er bilen noen år gammel, får den tilbake sin
tidligere nybilglans. Lakkforseglingen fjernes ikke ved bruk av petrokjemiske
avfettingsmidler, men nøytraliseres med et spesialmiddel som alle billakkerere
bruker ved omlakkering etter karosseriskader.
Perma-Shine® lakkforsegling tåler temp. ned til -50
grader og opp til +200 grader uten å krakkeliere
eller sprekke. Perma-Shine® lakkforsegling utføres
kun av spesialutdannede fagfolk på autoriserte
verksted. Ingen merker etter reklame/klistermerker.
Skal bilen påsettes selvklebende reklame bør bilen
behandles først.
Da blir problemene atskillig mindre når bilen skal selges og merkene skal
fjernes.
En enkel polering hos oss er som regel nok for å få tilbake lakkens nybilglans.

PERMA-SHINE® metoden er ingen polering - det er en
lakkforsegling som ved kjemiske reaksjoner binder seg med
lakken.

Perma-Shine® lakkforsegling er utviklet gjennom en omfattende forskning av
kjemisingeniør og fargeeksperter. Resultatet har blitt en perfekt lakkbeskyttelse
til en rimelig kostnad. Med et dyptvirkende rensemiddel åpnes porene i lakken
og muliggjør fjerning av døde lakkpartikler og polishrester.
Deretter behandles lakken med et spesialpreparat
bestående av teflon, silikoner, hartser, akryler og
dyptvirkende fargebevarende stoffer. Disse trenger
helt ned til metallet og gjenoppfrisker lakken til sin
opprinnelige farge gjennom å aktivere og omslutte
hvert individuelt lakkmolekyl.
Hvert eneste lakkmolekyl beskyttes mot angrep.
I motsetning til "gjør-det-selv" produkter som finns på markedet, er PermaShine en profesjonell garantisikret behandlingsmetode.
De bileiere som Perma-Shine® behandler sin bil, trenger ikke polere eller
etterbehandle bilen i garantitiden.
Det holder med vanlig vask, med avfetning for å holde bilen blank og pen.
Petrokjemisk avfettning bevarer nybilglansen på din bil.
Resultatet etter en gjennomført PERMA-SHINE® behandling er en
lakkoverflate som tilsvarer nybilskvalitet i farge, men med øket glans og som er
lettere å vaske og holde ren.
EN BIL MED PERMA-SHINE® HAR LENGRE LEVETID OG HØYERE VERD!
Farge og glans er garantert i 5 år*
*Gjelder bare for bil som ikke er eldre enn 12 mnd.

PERMA-SHINE®:
• Forsterker lakken
• Nybil utseende
bevares
• Enklere bilvask
• Ingen polering
• Lengre levetid
• Økt verdi

Garanti
- 5 år Uten etterbehandling!
Etter komplett behandling av ny bil, garanterer vi skriftlig lakkens utseende i 5
år, og du skal ikke polere bilen i denne perioden.
Ingen etterbehandling, bare vanlig vask, gjerne med sterk avfetting om
nødvendig
Ingen etterbehandling, bare vanlig vask, gjerne med sterk avfetting om
nødvendig.

For å ivareta den investering du har gjort på din bil anbefaler vi
deg følgende vedlikehold:

• Vask bilen regelmessig, om nødvendig gjerne med avfetting.
• Bruk syntetisk pusseskinn for å tørke bilen.
• Bilen skal ikke poleres/vokses.
• Vask ikke bilen i direkte sollys.
Etter ferdigbehandlet lakkforsegling

NB! Du skal ikke vaske bilen på en uke!

Maskinvask sliter ikke bort Perma Shine® behandlingen, men børstemaskiner
kan lage riper i lakken!

Maskinvask med polering/ voksprogram kan resultere i et vokslag som kan
gjøre overflaten matt.
Dette fjernes med sterk avfetting. Perma Shine® behandlingen angripes ikke!
HUSK! At jevnlig vedlikehold ivaretar bilens utseende!
For kunder som har Perma-Shine® lakkbehandlet sin bil dekker
forsikringsselskapene rebehandling av lakkerte flater etter en skadereparasjon.

Det anbefales minst 14 dager fra lakkering til rebehandling finner
sted.

Vi opplyser kunden om at bilen ikke skal vaskes på 7 dager etter behandling
pga. herdetid på produkter. Bilen kan uansett brukes i all slags vær!
Ønsker du profesjonell hjelp til å fjerne trafikkfilm/polishrester/riper kontakt
oss!

PERMA-SHINE®
Never wax your car again... Guaranteed! Pris fra kr.
5.300,-

