Toyota ProTect
Hosszantartó védelem és újszerű állapot kívül, belül

Mi az a Toyota ProTect?
A Toyota Protect egy speciális – eredetileg a Föld körül keringő műholdak védelmére
alkalmazott – technológián alapuló, a gépjárművek fényezésének és belső
kárpitozásának védelmére kifejlesztett termékcsalád. A NASA által használt
anyaghoz hasonló kerámia bevonat kémiai reakcióba lép az alatta lévő felülettel, így
nem válik le róla. A kialakuló molekuláris kötés lehetővé teszi, hogy egy rendkívül
kemény, de átlátható réteg képződjön, amely akár 5 éven keresztül megtartja eredeti
tulajdonságait.
A Toyota ProTect nem egy wax , vagy fényezésvédő bevonat, amely viszonylag rövid
idő alatt lebomlik. Ez egy állandó, áttetsző védőréteg, mely leginkább az autó gyári
lakkozásához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy annál sokkal keményebb és a
környezeti hatásokkal szemben lényegesen ellenállóbb.

Egy forradalmi megoldás
Kezeletlen felület

Toyota ProTect

A Toyota ProTect vízlepergető
hatása megakadályozza a

A bevonat a felületen egy megszakítás nélküli, egybefüggő réteget képez, amely
lakkréteggé áll össze és oldhatatlanul hozzáköt az alapjául szolgáló felülethez.
Nem mosható le, nem kopik le és – a fényezésen használva - polírozható is. A Toyota
ProTect jobb kémiai ellenálló képességgel és karcállósággal rendelkezik mint más, az
autóiparban használt bevonatok.

szennyeződések tapadását.

A Toyota Protect technológia használatának előnyei:
-

víztaszító, és csökkenti a szennyeződések tapadását, így a felület könnyen tisztítható
hosszú távú, akár 5 évig tartó védelmet biztosít
gépi autómosókban véd a karcok ellen
visszaadja az eredeti színeket és fényt
az autómosások közti idő megnövekszik, tehát csökken az autó tisztítására költött pénz, és természetesen a
vízfelhasználás is
- a bogármaradványok, a madárürülék és egyéb maró hatású anyagok nem okoznak azonnali maradandó sérülést a
fényezésen
- alkalmazható a kárpitozáson és a könnyűfém keréktárcsákon is
Fényezés védelem
Egy rendkívül kemény és ellenálló bevonatot képez a fényezett felületeken és
az oldalablakokon, amely megvéd a szennyeződésektől, az időjárás
viszontagságaitól és egyéb külső hatásoktól.

Belső kárpit védelem
Megvédi a belső kárpitozást a mindennapos használat során.
Megakadályozza, hogy a különféle szennyeződések (étel, ital, fagylalt stb…)
foltot hagyjanak.

Könnyűfém keréktárcsa védelem
Kiváló védelmet nyújt a könnyűfém kerekek számára a fékpor, korom és
egyéb szennyeződések ellen. Sokkal nehezebben rakódik le a szennyeződés,
így sokkal könnyebb a tisztítás.

Kérdések és válaszok
Hogyan mossam az autómat?
Nincs szükség semmilyen különleges tisztítószerre, waxra vagy polírozó anyagra, egy általánosan használható
autósampon teljesen megfelel.
Használhatok olyan tisztítószert ami sampon és wax egyben?
Nem szükséges. Ráadásul a wax egy kissé ragadós bevonatot képez, ami megköti a szennyeződéseket, és ez egészen
addig megszünteti a Toyota ProTect vízlepergető tulajdonságát, amíg a wax le nem kopik.
A Toyota ProTect-et a későbbiekben újból alkalmazni kell az autón?
Nem. A Toyota ProTect öt éven keresztül biztosítja a fényezés védelmét.
Használhatok nagynyomású mosót és gépi autómosót?
Igen. A Toyota Protect ellenáll a mosóban használt nagynyomású víz hatásának. Egy megfelelően karbantartott
autómosó keféi sem ártanak a kezelt felületnek.
A Toyota ProTect alkalmazható használt autón is?
Igen, új és használt autókon egyaránt alkalmazható.
Vannak olyan helyek az autón ahol nem alkalmazható?
Igen. Ez a termék általában az egész autón alkalmazható, kivéve az első szélvédőt, a visszapillantó tükröket és a
Toyota Prius - elektromos napfénytetőbe beépített - napcelláit.

Cikkszámok
“Long Life” karosszéria védelem
Alufelni védelem
Belső kárpit védelem
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(1 készlet 1 autóra)
(1 aerosol 10 utóra / 40 kerék)
(1 készlet 1 autóra)

