Výhody

Příprava pro aplikaci
LINE-X
Příprava nákladního prostoru před
aplikací trvá přibližně 4 hodiny
(zahrnuje demontáž různých
doplňků, držáků, bočních desek
a také polepení povrchu, který
nebude zabezpečen nástřikem
LINE-X).
Ochranné povrchy LINE-X

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

Polyuretanové
ochranné
povrchy

Aplikace lze provádět kdekoli....

vysychají do 3-5 sekund, což
umožňuje předání vozidla 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

Snadno a
bezpečně

Bez problémů

Pokud právě Vy potřebujete

koroze na vozidle.

trvalou extrémně odolnou ochranu

Není nutná žádná další konzervace ochranné vrstvy.

nákladního prostoru vašeho vozidla

Když potřebujete chránit na svém automobilu jiná místa

a perfektní péči o transportovaný
náklad, můžete se spolehnout na
polyuretanové ochranné povrchy
LINE-X. Stanou se trvalou součástí
Vašeho vozidla, zajistí bezpečnost
nákladu a pohodlnou manipulaci.
Dvousložkový polyuretanový systém
LINE-X garantuje trvalý efekt a
mj. splňuje normy pro kontakt s
potravinami ‘FOODSAFE’, běžnými
chemikáliemi nebo ohnivzdornost
(odolnost KLASA 1). LINE-X udělá
z Vašeho vozidla extrémně odolné
a bezpečné vozidlo - a to vše za
pouhých 3-5 sekund.

LINE-X ochranné povrchy jsou hermetické a vodotěsné,
což zajišťuje povrch zcela bez škrábanců, také absenci rzi a

než nákladní prostor, LINE-X je i v tomto případě nejlepší
volbou. LINE-X lze aplikovat na nárazníky, trubky, návěsy,
dokonce i na celou karoserii vašeho vozidla.
Ochranné nástřiky LINE-X si lze objednat v libovolném
odstínu, který můžete specifikovat podle vlastního uvážení.

Bezpečný vůči prostředí

LINE-X je nejlepším řešením pokud je vaší prioritou
bezpečí převážených ať už potravin nebo jakéhokoli
zboží. Pokud dbáte o ochranu životního prostředí je
LINE-X je tou správnou volbou. LINE-X neobsahuje žádná
ředidla, škodlivé organické substance ani jinak přírodu
neznečišťuje. Navíc je certifikován pro přímý kontakt s
potravinami.
LINE-X přilne pevně k podkladu, přizpůsobí se každé
nerovnosti a záhybu, izoluje každý milimetr nákladního
prostoru před vlhkostí, agresivními látkami, špínou,
pískem, kameny. Je odolný vůči většině běžně užívaných
saponátu, detergentů či chemikálií.

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 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

