Výhody

LINE-X … to
opravdu funguje, ale
nespoléhejte jen na
naše tvrzení…
LINE-X servis a produkty
nás velice zaujali a můžeme
je doporučit každému.
Barbara Mitchelmoore
Charter Veterinary Group
(Anglie)

• Prevence proti rzi a korozi
• Nezabírá místo v nákladních prostorech
• Kompaktní povrch
• Přirozené odvodňování
• Odolnost vůči většině chemických látek
• Redukce hluku a vibrací
• Extrémně silná ochranná vrstva
• Aplikace dle přání klienta
• Voděodolná a hermetická struktura
• Bez poškození, rozvrstvení a zkřivení
• Široký výběr barev
• Nevyžaduje žádnou další péči uživatele,

Univerzální
ochranné
povrchy

jednoduše se čistí

• Tlumící, protiskluzový povrch
Aplikace lze provádět kdekoli....

Mám vždy nákladní prostor
mého vozového parku
pokryt vrstvou LINE-X,
zajišťuje mi veškerou
ochranu, kterou požaduji.
Jaroslav Krajíc
Zekol, s.r.o
Vždy používám LINE-X
k ochraně svého
zemědělského zařízení.
Pavel Malkovský
Farma Krásné Údolí
LINE-X Protective Coatings Ltd
LINE-X House, Brannam Crescent,
Roundswell Business Park, Barnstaple, Devon, EX31 3TD
T:01271 344000 www.line-x.co.uk

www.line-x.co.uk

Univerzální
ochranné povrchy
LINE-X je materiál, který je aplikován
nástřikem, ochrání veškerou vaší
zemědělskou techniku, stroje a
zařízení.
Pokud vaše zemědělské stroje a
zařízení trpí korozí, rzí či běžným
opotřebením, poskytněte jim obnovu
s LINE-X ochranným povrchem.
LINE-X garantuje ochranu při
jakkoli náročné práci i v extrémních
klimatických podmínkách, udrží
vaši techniku a stroj ťip ťop,
zněkolikanásobí jejich životnost.
Ochranná aplikace účinná již od 1,5
až 3 mm.

Bez nutné údržby

Antibakteriální ochranav

LINE-X ochranné aplikace jsou hermetické a vodotěsné,
zajišťují povrch zcela bez škrábanců, rzi a koroze.

Rostoucí nároky na prevenci a ochranu před zdraví
škodlivými a infekčními bakteriemi, jako
je např. Zlatý Stafilokok (MRSA),
Salmonella, vedly k vývoji speciální
antibakteriální složky, kterou naleznete
v nabídce LINE-X ochranných aplikací.
LINE-X antibakteriální povrchy byly
nezávisle testovány dle ISO standardů.
Během dvou hodin se výskyt bakterií
MRSA a E-Coli snížil až o 99,9 %.

Není nutná žádná další konzervace ochranné vrstvy. Cokoli
chcete dobře chránit, Allline-x má řešení! LINE-X je ideální
ochrannou pro většinu povrchů, včetně železa, dřeva,
laminátu. Díky sprejové aplikaci je LINE-X vhodný pro
všechny vaše stroje a zařízení jakýchkoliv tvarů a rozměrů.
Černá nemusí být nejlepší :-). Ochranné vrstvy LINE-X
můžete objednat v mnoha odstínech, které lze specifikovat
dle vašich požadavků.

CHARAKTERISTIKA LINE-X
• LINE-X se 100% přizpůsobí každému povrchu
• LINE-X je 100% úsporný pokud jde o váhu i objem
• Účinná ochrana již od 1,5 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

