Výhody

Příprava pro aplikaci
LINE-X
Příprava nákladního prostoru před
aplikací trvá přibližně 3 hodiny
(zahrnuje demontáž různých
doplňků, držáků, bočních desek
a také polepení povrchu, který
nebude zabezpečen nástřikem
LINE-X). Ochranné povrchy
LINE-X vysychají do 3-5 sekund,
což umožňuje předání vozidla

• Prevence proti rzi a korozi
• Nezabírá místo v nákladních prostorech
• Kompaktní povrch
• Přirozené odvodňování
• Odolnost vůči většině chemických látek
• Redukce hluku a vibrací
• Silná ochranná vrstva
• Aplikace dle přání klienta
• Voděodolná a hermetická struktura
• Bez poškození a rozvrstvení
• Možnost výběru barev
• Není potřebná další péče uživatele, jednoduše se čistí
• Tlumící, protiskluzový povrch

Polyuretanové
ochranné
povrchy

Aplikaci lze provádět kdekoli…

hned po aplikaci.
Maximální odolnost LINE-X
získává po 24 hodinách.
Standartní aplikace zahrnuje
zabezpečení podlahy ochrannou
vrstvou 3mm a bočních stěn a
blatníků vrstvou 1,8mm – 2mm do
výšky bočnic. Při tomto měření se
používá numerický digitální měřák
tloušťky nástřiku.
Polyuretanové ochranné povrchy
LINE-X Protective Coatings Ltd
LINE-X House, Brannam Crescent,
Roundswell Business Park, Barnstaple, Devon, EX31 3TD
T:+44 (0) 1271 344000
e-mail: info@line-x.co.uk
www.line-x.co.uk

www.line-x.co.uk

Plná ochrana a
atraktivní vzhled
Pokud je Váš Pick-up využíván k
náročné práci potřebujete jistotu, že
je dostatečně zabezpečený.
Ochranný povrch LINE-X je
nezbytnou součástí každého

Bez problémů
LINE-X ochranné povrchy jsou hermetické a vodotěsné,
což zajišťuje povrch zcela bez škrábanců, také absenci rzi a
koroze ve vozidle.
Není nutná žádná další konzervace ochranné vrstvy.
Když potřebujete chránit na svém automobilu jiná místa
než nákladní prostor, LINE-X je i v tomto případě nejlepší
volbou. LINE-X lze aplikovat na nárazníky, trubky, návěsy,

Vysoká efektivita
I v nejnáročnějších podmínkách je LINE-X mezi
dostupnými technologiemi na trhu nejodolnějším
materiálem proti roztrhnutí, rozpínání a obrušování.
Tyto vlastnosti mu zaručují bezkonkurenčnost a prvenství
na trhu v oblasti zabezpečení užitkových povrchů ve
vozidlech tipu Pick-up a nákladních.

CHARAKTERISTIKA LINE-X

dokonce i na celou karoserii vašeho vozidla.

• LINE-X se 100% přizpůsobí každému povrchu

LINE-X je profesionálně aplikován,

Ochranné povrchy LINE-X si lze objednat v libovolném

• LINE-X je 100% úsporný pokud jde o váhu i objem

prezentuje tovární vzhled povrchu.

odstínu, který můžete specifikovat podle vlastního uvážení.

automobilu.

Nezpůsobuje žádné ztráty nákladního
prostoru a garantuje ideální přilnutí k
vozidlu.

• Účinná ochrana již od 2 až 3 mm
• Vysychá do 3 - 5 sekund
• Celková aplikace nezabere moc času
• Textura je tvořena na žádost zákazníka
• Konečný vzhled působí jako nový výrobek
z továrny
• Certifikace ‘FOOD SAFE’
dovoluje přímý styk s
potravinami
• Certifikace i pro pitnou vodu

www.line-x.co.uk

