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Ceramic Guard on uusi läpimurto nanokeraamisten pinnoitteiden maailmassa. 
Tällä vallankumouksellisella tuotteella on nyt mahdollista saada hyvin tasainen, korkeakiiltoinen 
ja kestävä suojaava pinnoite autosi maalille yhdellä kerralla. Ceramic Guard vahvistaa ja lisää 

lakan kovuutta, mikä suuresti parantaa naarmujen vastustuskykyä.
Maalipinta saa huomattavasti syvemmän kiillon ja värin. Autostasi tulee lisäksi helpompi pestä ja se 
saa voimakkaan vettä hylkivän kerroksen, tehden tästä juuri oikean suojauksen autosi maalipinnalle!



Läpimurto teknologiassa
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Läpimurto teknologiassa
Läpimurto alkaa molekyylitasolla. Missä monet pinnoitteet käyttävät piioksidia (SiO2), oksidi (happi) 

on Ceramic Guardissa korvattu hiilellä. Siitä seuraavassa SiCarbon+ molekyylissa on parempi 
kerrostiheys. SiO2:ssa 30% kerroksesta katoaa käsittelyssä, kun SiCarbon+ menettää vain 
maksimissaan 5% kerroksestaan. Hiili sitoutuu silikonin väliin, joten Ceramic Guard ylläpitää 

suurempaa tiheyttä. Seurauksena on parempi naarmujen vastustuskyky, joustavuus sekä pysyvä 
kiinnittyminen maalin nanomolekyyleihin. Vain hyvin voimakas kiillotus tai hiominen voi poistaa 

kiinnittymisen.

Kiitos monen vuoden kokemuksen auton suojauksen parista, Cartec on onnistunut lisäämään 
uusimman polymeeritekniikan SiCarbon+ pinnoitteeseen. Seurauksena on 110 asteen 

pisarakontaktikulma ja erittäin tasainen pintä käsittelyn jälkeen.



Pysyvä suojaus
Vallankumouksellinen pinnoite erittäin hyvällä suojauksella ja voimakkaalla veden ja lian 

hylkivällä vaikutuksella auton maalipintaan. Auton pesemisestä tulee erittäin helppoa. 
Ötökät katoavat kuin lumi auringonpaahteessa ja maali on erityisesti suojattu katulialta, 

UV säteilyltä, agressiivisilta kemikaaleilta (pH2 - pH13) sekä kaikelta joka voi vahingoittaa maalin 
ulkopintaa. Lisäksi Ceramic Guard antaa erittäin korkean ja nähtävästi syvemmän kiillon sekä 

värin maalille. Vaikka yksi kerros on enemmän kuin tarpeeksi, Ceramic Guard-pinnoitetta voi laittaa 
useammankin kerroksen. Seurauksena kerroksen paksuus kasvaa, joka johtaa lakan kovuuden, 

värin syvyyden ja kiillon vahvistumiseen.



Pysyvä suojaus





Ammattilaiset
Ceramic Guard -pinnoitteen asentaa ammattilaiset jotka ovat siihen koulutettuja. He tietävät mitä 

maalipinta tarvitsee ennen pinnoitteen levittämistä. Laadukas ennakkokäsittely auton maalipinnalle 
on korvaamaton ja sillä on erittäin suuri vaikutus lopputulokseen.

Ceramic Guard 4life Takuu
Ceramic Guard antaa vakiona 3:n vuoden takuu käsitelylle maalipinnalle. Takuu pätee vain 
mikäli pinnoitteen on levittänyt Ceramic Guard ammattilainen hyväksyttyjen menetelmien 

ja olosuhteiden mukaisesti. 

Ceramic Guard 4life mahdollistaa takuuajan pitkittämisen. Vuosittainen tarkastus ja 
huoltokäsittely varmistaa takuuajan jatkuvuuden. Takuu pitkittyy vuodella jokaisen 

tarkastus- ja huoltokäsittelyn jälkeen. Palvelun saat Ceramic Guard ammattilaiseltasi. 



De producent: Cartec BV 



De producent: Cartec BV 
Cartec on valmistanut ammattitasoisia kiillotus-, kunnossapito- ja suojaustuotteita 

autoille yli 30 vuoden ajan. Alankomaissa valmistuksen ja myynnin lisäksi tuotteet ovat 
maailmanlaajuisessa käytössä suurella menestyksellä. Cartec tuotteita on saatavilla 

yli 50:ssä maassa.

Tuotteet ovat kehitetty omassa laboratoriossamme Alankomaissa. Kokeneet ammattilaiset 
työskentelevät joka päivä innovaatioiden ja uusien reseptien kehityksen parissa. Tuotteet 

ovat valmistettu talon sisäisesti modernissa tehtaassa Alankomaissa. Sen johdosta voimme 
jatkuvasti kehittää innovatiivisia tuotteita jotka kohtaavat ammattiasiakkaidemme korkeat 

vaatimukset.
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