KERAMISK LAKKFORSEGLING

BESKYTT DIN INVESTERING

9H-LDC PRO – DET ULTIMATE INNEN KERAMISK TEKNOLOGI
9H-LDC PRO, en ekte 9H keramisk lakkbeskyttelse av ALWAYS DRY NORWAY, er en
revolusjonerende neste generasjons produkt. LDC PRO produserer et tykt beskyttende
lag som består av høyverdig kvarts silika (ultra hardt glass). I motsetning til de fleste
vanlige 9H lakkbeskyttelser, er 9H-LDC PRO et dobbelt-kompositt matriale som består
av to forskjellige lag, et ultrahardt 9H bunnlag og et superglatt 7H topplag som skaper
en ugjennomtrengelig barriere mot ekstreme temperaturer og en utrolig glans. Den
ekstremt vannavstøtende effekten kan ikke sammenlignes med noen andre tilsvarende
produkter i resten av verden. Den ultra glatte overflaten produsert frembrakt av 9H-LDC
har en utmerket selvrensende effekt. Dette gjør at 9H-LDC PRO er et miljøvennlig produkt.
Topplaget opprettet med 9H-LDC PRO vil alltid være hardere enn den eksisterende
klarlakken på kjøretøyet som vil absorbere skader som normalt ville påvirket lakken direkte.
På den måten vil billakken forbli beskyttet og beholde sin verdi lenger.
9H-LDC PRO LEAVES AN ULTRA HARD, 4 - 5 MICRON THICK PROTECTIVE LAYER ON TOP OF FACTORY CLEAR COAT.
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VANLIGE LAKKFEIL OG ÅRSAKER
MANGLER OG SKADER: Avskalling, falming, virvelmerker, rynker, sprekker, etsing, flekker
fra hardt vann, innesperret skitt, overspray, misfarging. ÅRSAKER: Ekstremvær /
temperaturendringer, sement støv, fugleskitt, tresevje, forurensning, bensin / bremsevæske,
industriell metallnedfall, skarpe gjenstander, stensprut, harde / slipende kjemikalier, UV
oksidasjon, fuktighet / rust, feil vasketeknikker, bruke av skitne kluter, feilaktig
poleringsteknikker, dårlig lakkeringskvalitet på karosseri, tilsiktet / utilsiktet skade.
WATER/MUD OIL

ANTI GRAFFITI

ACID RAIN WEATHER RESISTANT UV RAYS BIRD DROPPINGS CHEMICAL RESISTANCE ANTI SCRATCH
PH2- PH13

FROM TEMPTRETURE
-45 TO +510 CELCIUS

9H LDC-PRO
CLEAR COAT PAINT LAYER
PAINT COAT LAYER
PRIMER COAT LAYER

SELF CLEANING EFFECT. Ultra slick surface repels rain, mud and snow.
ANTI CALCIUM EFFECT. Hard water stains are easily cleaned.
ANTI GRAFFITI EFFECT. Impenetrable oil proof surface.
CHEMICAL RESISTANCE. From pH2 to pH12, protects from acid rain, bird droppings
EASY CLEAN SURFACE. Dirt, mud, bug splatter, tree sap, road grime clean easily.

METAL VEHCLE PANE

80% LESS SCRATCHES
OVER 5 YEARS THAN
UNTREATED SURFACES

DETERGENTS

EN LØNNSOM INVESTERING
VIKTIGE FORDELER:
• Lite vedlikehold - ekstra lakkbeskyttelse
eller voksing unødvendig
• Ultra hard lakkbeskyttelse - skaper ultra
skinnende glans, ekstrem motstand mot
virvelmerker og lette riper
• UV / værbestandighet - tåler temperaturer
fra -45 ° C opp til + 510 ° C, og beskytter
mot oksidering og falming
• Høy glans - styrker fargedybde og glans
• Vanntett overflate - ekstrem perle effekt
• Selvrensende effekt - ultra glatt overflate
frastøter regn, søle og snø
• Anti-kalsium effekt – flekker fra hard
vann kan lett vaskes bort
• Anti-Graffiti effekt - ugjennomtrengelig oljebestandig overflate
• Kjemisk-motstandsdyktighet – beskytter mot kjemikalier fra pH 2 til pH13, sur nedbør og
fugleskitt
• Enkelt overflate å rengjøre - skitt, gjørme, insektsøl, tresevje og veisot m.m
• Miljøvennlig - vask bilen med 80% mindre vann og fritt for kjemikalier i årevis

PERMANENT BESKYTTELSE SOM VARER
9H-LDC PRO er den hardeste og beste permanente keramiske lakkbeskyttelsen som finnes
på markedet, og det er simpelthen ingen produkter som kan måle seg! Våre produkter er
utformet for å beskytte og vedlikeholde alt av kjøretøy, marine og luftfart, eksteriør og
interiør, samt de fleste husholdoverflater på en måte ingen tradisjonelle produkter kan
etterligne. Hvis du vil ha den desidert beste beskyttelsen trenger du ikke lete lenger.
Always Dry Norways produkter tilbyr verdens beste og mest holdbare nanobelegg.

PRODUCTS FOR ALL SURFACES
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