Slijtvastheid
De coatings hebben zich bewezen als bescherming tegen weersinvloeden, zijn gemakkelijk wasbaar, geven een constante glans en
voorkomen grotendeels de hechting van vuil. Het is een duurzaam,
waterafstotend en -niet onbelangrijk- een glansversterkend en glansbehoudend product voor uw auto!
De laag zal ervoor zorgen dat de poriën van de lak als het ware
afgesloten worden, waardoor vuil zich niet meer goed kan hechten
aan het oppervlak van de lak. Boomsappen, teer, vogelpoep, pekel en
chemicaliën zoals olie zullen nauwelijks nog van invloed zijn op de lak
van uw auto.

Nadat de behandeling van uw auto is voltooid, mag u de auto gedurende
één week niet wassen, dit om het verder doorharden van de coatinglaag (tot
in elke porie van de autolak) te bevorderen. Daarna kunt u uw auto wassen
zo vaak u wilt, waarbij het handmatig wassen wordt aanbevolen, maar de
coatinglaag ook bestand is tegen juiste autowassstraat. Vervolgens dient
u minimaal éénmaal per jaar een controlebeurt van de coatinglaag te laten
uitvoeren, eventueel aangevuld met het VIP-programma, waarbij de auto
tegen een meerprijs goed gewassen en opgefrist wordt.
Vraag ernaar bij uw dealer!
Nogmaals de voordelen op een rij:
– Diepere glans van de lak
– Beter bestand tegen krasvorming en wasstraatbestendig
– Vuil- en waterafstotend
– Blijvende beschermlaag van uw auto van 2 tot 4 jaar
– Bescherming tegen chemicaliën, oxidatie, corrosie, vogelpoep, uv-straling,
pekel etc.
Kortom, uw auto blijft beter schoon en u bespaart uzelf tijd met
schoonhouden.
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Het procedé bij een nieuwe auto is normaliter korter omdat de autolak geen
correcties nodig heeft. Desondanks wordt de nieuwe autolak nagelopen op
oneffenheden en waar nodig gecorrigeerd.
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Hardheid diverse coatings
De hardheid van de diverse coatings wordt aangegeven met de schaal
van Mohs; deze varieert van 0 tot 10h. De uiteindelijke hardheid is
afhankelijk van de samenstelling van de diverse coatings.
Jade Ice/glas coating heeft een hardheid van 7H en heeft een garantie
van 2 jaar. Jade Quartzcoating ofwel Ultra Premium Ceramic heeft een
hardheid van 9H en heeft een garantie van 4 jaar.
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Wat is dit voor een soort coating ?
Het hoofdbestanddeel in de coating is Siliciumdioxide (SiO2) en deze
stof verandert bij aanraking met zuurstof in een zeer harde microscopische laag glas. Er vormt zich dus letterlijk een glaslaag ofwel Quartz over
de laklaag van uw auto.

Waterafstotend effect
Door het waterafstotend effect, bekend als “parel effect”, rolt het water
van de auto zonder dat er met de auto gereden wordt. De lak is namelijk
zo “hydro-fobisch” dat het water zich als mooie pareltjes op de lak vormt.
Dit wordt het “beading” effect genoemd. Naast dat het er spectaculair
uitziet, heeft dit als voordeel dat vuil minder goed zal hechten en de auto
gemakkelijker schoon te maken is.
Uw auto wordt dus minder snel vuil en de lak blijft vele malen langer glad
en glanzend!
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Waarom een coating voor uw autolak ?
Minder vaak uw auto wassen en toch een mooie, schone en glanzende
auto rijden, wie wilt dat nou niet?
Door middel van deze speciale Puris-coatings zal vuil minder snel aan
de lak van uw auto hechten. Het feit is dat uw auto hierdoor minder snel
vuil opvangt en langer schoon blijft. Bij een volgende autowasbeurt zult
u merken dat het vuil zeer gemakkelijk van uw auto te wassen is. De
speciale coating nestelt zich namelijk in de poriën van de lak en vormt
als het ware een glad oppervlak/beschermlaag ten opzichte van een
onbehandelde autolak. Special coatings zijn de laatste jaren dan ook
zeer populair geworden in de automotive.

Glansgraad
Een bijkomend effect van de diverse coatings is dat deze de glans in de
laklaag enorm verbetert. Door de SiO2-kristallen in de coating zal de lak
een diepe “wetlook” krijgen en nog mooier worden dan in nieuwstaat. Bij
auto’s met een metallic lak zullen de metallic deeltjes veel beter zichtbaar
worden, waardoor veel meer glans ontstaat. Bij een uni-lak wordt de
lak juist veel dieper van kleur. Bij beide wordt de autolak goed geconserveerd en beschermd.
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Lees onderstaand de uitgebreide beschrijving.

Duurzaamheid
De houdbaarheid van Glas of Quartz coating kan variëren tussen 2 en
4 jaar. Dit is natuurlijk langer dan een normale wax ooit zal behalen. De
houdbaarheid van een wax is namelijk maximaal 6 maanden.
Dat betekent dat deze vorm van lakbescherming dus heel duurzaam is.
Daarnaast vervaagt een wax al bij het wassen van de auto want deze
wast u er in wezen van af. Het is echter onmogelijk om een Glas- of
Quartzcoating van de lak te wassen. Deze laag is immers een vaste laag!
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Puris Jade Glas of Quartz is een gegarandeerde beschermlaag ofwel
coatinglaag voor uw autolak en dit gedurende 2 [Jade Glas] en 4 jaar
[Jade Quartz]. Tested by: Aerospace!Testing!Services!
Wanneer één van de coatings op uw auto is aangebracht, blijft de
auto schoner, is deze gemakkelijker reinigen én bestand tegen alle
weersinvloeden zonder schade aan te richten aan de lak van uw auto
{verkleuring, lak, wasstraatkrassen e.d.).

Procedé VOOR en NA behandeling:
Gestart wordt met het detailen van de autolak en het bewerken en -waar
nodig- verwijderen van gebruikssporen en of -krassen uit de autolak. De
autolak dient in nieuwstaat gebracht te worden zodat de lak van uw auto
de hoogste opnamecapaciteit heeft voor het aan te brengen product (de
coating/SiO2) en de hoogste glansgraad heeft. Tevens worden swirls,
matte plekken, lichte schimmen en/of een wasstraatwaas of krassen
zoveel mogelijk verwijderd
De coating heeft dan op alle fronten de hoogste en diepste glansgraad
en de beste hechting. Deze behandeling neemt ongeveer één dag
in beslag. De behandeling zelf wordt handmatig uitgevoerd en neemt
ook ongeveer een dag in beslag, ook omdat het aanbrengen dient te
gebeuren met uiterste precisie en deskundigheid om zo oneffenheden
in de lak te voorkomen. Na het opbrengen van de coating heeft deze
24 uur nodig om uit te harden en na deze 24 uur droogtijd wordt elk
plaatdeel opnieuw nagelopen en -indien nodig- bijgewerkt zodat een
geheel nieuwe glanslaag op uw auto ontstaat, die zelfs niet van nieuw is
te onderscheiden. Kortom een uitgebreid en deskundig werk, waarvoor
de nodige uren en zelfs dagen nodig zijn, afhankelijk van de grootte
alsook de staat van uw auto. Onze uitvoerders zijn deskundig opgeleid
en vallen allen onder de Puris Europe kwaliteitsgarantie.

Puris Europe
Duinweg 4a
5482 VR Schijndel
(+31) 857 325 754
info@puriseurope.eu
Vraag onze Puris dealer voor nog meer informatie en of voorbeelden of zie :
WWW.PURISEUROPE.EU
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