Car-Pro C-quartz Seramik
Kaplama
Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır ?

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?
• Biliyorsunuz ki Car-Pro ile alakalı hızla ilerlemekteyiz, bunun
sebebi gerçekten iyi bir ekip, doğru uygulama ve ürünün
kuvvetidir.
• Ancak seramik kaplama hakkında dikkat edilmesi gereken bazı
önemli hususlar vardır.
• Uygulama yapılacak aracın mutlaka boya koruma
hazırlıklarının yapılıp(Ma*Fra Step Serisi), yüzey çiziklerinin
minimize edilmesi gerekir. Çünkü seramik kaplama kaportanın
yüzeyine bir cam tabakası oluşturacaktır. Zemin ne kadar
güzelse o kadar net bir görüntü sağlayacaktır.

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?
• Tüm yüzey çizikleri ve boya koruma işlemleri yapıldıktan sonra
araç Fast-Cleaner ile temizlenir ve hiçbir sıvı kalmayacak
şekilde kurulanır.
• Paket içeriğinde;
• Seramik Kaplama
• 4 adet Küçük Sarı Uygulama Bezi
• Uygulama Pedi (Sünger Şeklinde)
• Soğutucu (Silica) Sprey
• Son olarak ta Büyük Kurulama Bezi bulunmaktadır.

Seramik Kaplama Nasıl Uygulanır?
• Uygulanacak bölge sınırları seramik kaplama ile yatay
hareketlerle çizilerek sınırları içi yatay veya dikey hareketlerle
sınırların içi doldurulur.
• Sınırlar dikkatli çizilmeli ve sınır içi doldurulurken asla yüzeyde
boşluk bırakılmamalıdır.
• Seramik kaplama yapılırken asla dairesel hareketlerle
uygulanmamalıdır.
• Yaklaşık 10-25°c sıcaklıkta 12-15 Dk civarında seramik kaplama
beklemeye alınır.
• Sonrasında soğutucu sıkılarak dairesel hareketlerle seramik
kaplama iyice yüzeye yedirilir.
• Bez izi kalmayacak şekilde dairesel hareketlerle silmeye devam
edilir.
• Dairesel hareketler sadece kurulama aşamasında yapılmalıdır.

Seramik Kaplama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar…
• Seramik kaplama sınırları çizildikten sonra sınır doldurma işlemi yapılırken
asla boşluk bırakılmamalıdır.
• Ortam sıcaklığı 10°c’nin altında ise bekleme süreci en fazla 20 Dk. Olmalıdır.
Eğer bu derecenin üzerindeyse maksimum 15 Dk. Beklenmelidir. Aksi takdirde
• Seramik kaplamada kurulama esnasında asla bez izi bırakılmamalıdır. Bez izi
bulanık bir parlaklık yaratabilir. Mümkün olduğunca projektör ortamında veya
gün ışığından faydalanabileceğiniz bir ortamda uygulama yapınız.
• Bez izi kalırsa dairesel hareketlerle silme işlemine devam edilmelidir.
• Seramik kaplama uygulandıktan sonra asla dokunulmamalıdır herhangi bir iz
oluştuğunda seramik kaplama yüzeyinde bu belirti kalabilir.
• Uygulama alanı su ve nemden arındırılmış kuru bir ortam olmalıdır. Basınçlı su
tabancasından çıkan su moleküllerine dahi maruz bırakılmamalıdır.
Kuruduktan sonra leke yapar.
• Tüm işlemler bittikten sonra araç kapalı ortamda 3 saat kurumaya terk
edilmelidir.
• Araç en kısa 12 saat sora yıkanabilir veya yağmur suyuna maruz kalabilir.
• Tüm bu işlemler doğru ve zamanlı yapıldığı takdirde üründen mükemmel
sonuç alacağınız kesindir.
• Ürünün kuvvetinden dolayı uygulama çok dikkat ister.

Seramik Kaplama Uygulamasından Sonra Karşılaşacağımız
Durumlar…
• Seramik kaplama tamamen parlaklık veren kaporta yüzeyine
yapışarak dayanım gösteren koruyucu bir maddedir.
• Seramik kaplamanın su iticilik özelliği zamanla yok olabilmektedir.
Bu seramik kaplamanın çıktığı veya deforme olduğu anlamına
gelmez. Sadece son ‘’soğutucu’’ diye tabir ettiğimiz seramik
kaplamanın yüzeye kolay yapışmasını ve yüzeye dağıtmasını
sağlayan ‘’silica’’ zamanla seramik yüzeye yapıştığından soğutucu
özelliğini, görevini yaptıktan sonra gider. Bu gayet normal bir
durumdur.
• Özellikle bir araç her gün yıkanıyorsa kullanılan kurulama bezinin
ve yıkama köpüğünün kimyasal oranları aracın materyallerine
uyum sağlamıyorsa ömrünü daha da kısaltabilir.
• Yeni seramik uygulama yapılmış araca alkol tiner vb. kimyasallar
dökülmemelidir. Henüz yüzeyde kurumamış olan seramik bu
kimyasallar sonucunda zarar görebilir veya çıkabilir.
• Seramik kaplama yapılan araçta çizikler oluşabilir, ancak çiziğin
boyutu, mukavemeti, yönü ve çizen aletin keskinliği de önemlidir.

Seramik Kaplama Uygulamasından Sonra Karşılaşacağımız
Durumlar…
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Asıl amaç aracı çiziklerden mümkün olduğunca koruyabilmektir. Bu da seramik
kaplama yapılan araç çizilmez anlamına gelmiyor.
Bu konuyla alakalı çok az da olsa şikayet aldık fakat çizilen kısım boya değil
seramik kaplama olmuştur. Lokal pasta ve parça seramik yapılarak bu sorun
giderilmiştir.
Seramik Kaplama aracın yüzeyine bir katman oluşturmaktadır. Hatta bunu koyu
renk araçlarda (özellikle siyah ve koyu mavi araçlarda)aracın ön kaputunu bantla
ikiye bölerek ve bir tarafa uygulama yapılarak daha rahat görebilirsiniz.
Seramik kaplama gerçekten kuvvetli bir üründür. Ancak ürün 24 saat sonra tem
anlamıyla kurumaktadır.(ortalama 10-25°c sıcaklıkta)
Uygulama sonrasında kurutma için araç bırakıldığında araca dokunulmaması
gerekir. Eğer parmak izi kalırsa seramik kaplama kuruduğunda bu iz de kalır.
Uygulama esnasında aracın üzerinde bez lekesi kalmamalıdır. Kalan bez lekesi
aracın üzerinde kalırsa kaportada bulanık bir parlaklık belirebilir.
Ürünü fazla kullanmak çözüm değildir. Aksine bez izi kalmaması için daha fazla
çaba sarf edeceksiniz.
Zemin ne kadar güzelse ne kadar temizse o kadar net sonuç alınır.
Unutmayın ki kaportanın üzerine cam tabakası koymuş kadar net ayna gibi bir
parlaklık sağlayacaktır.

SERAMİK KAPLAMA NEDEN
UYGULANMALIDIR?

CQUARTZ NEDİR ?
CQUARTZ SiO2 dünyanın en zor malzemelerinden biridir. Ürünün saflık derecesi %
99.9 olduğu için, elmas gibi sert olur. Bu da uygulama yapılan aracın yüzeyin de çok
sert ve kalıcı katman yapar.
CQUARTZ yeni bir high-end teknolojisi ile üretilmiş nano bir üründür.
CQUARTZ yapılmakta olan koruyucu nano-tabaka, bir milimetrenin milyonda olan
(μ) kalınlıkta ve sadece 0.5 ~ 1 'dir.Bu da bir insan saç telinden çok çok daha incedir.
CQUARTZ çizilmeye dayanıklı ve uzun ömürlü
seramik nano parçacıkları içerir.
CQUARTZ hidrofobik özellik sunarken araç boya korumasını uzatır.
CQUARTZ’ın uzun yıllar aracınızın yüzeyinde oluşabilecek kirlenmelere karşı kovucu
ve koruyucu özellik barındırmaktadır.
CQUARTZ,mükemmel High Gloss etkisi sayesinde, aracınızın boyasının ilk günkü gibi
kalmasını sağlar.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
EN İYİ VE UZUN ÖMÜRLÜ BOYA KORUMASI !
Otomobilimiz hangi dış etkenlere maruz kalıyor ?
Bazı bölgelerde 50 dereceye kadar yükselen, bazı bölgelerde -30 dereceye
kadar düşen ısı farklılıkları, yağmur, çamur, buz, tuz, reçine, zift, rüzgâr gibi
dış etkenlerdir.
Bu etkenler nedeni ile aracınızın boya parlaklığı kaybolur.
CQUARTZ ile aracınız ilk günkü gibi yapılan boya korumasını yıllar boyunca
kaybetmemesini sağlıyoruz.

C-QUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
YOL KİRİNDEN ARACINIZI KORUR !
Tüm araç sahiplerinin en çok şikayetçi olduğu ve para harcamak zorunda olduğu neden,
aracının her zaman temiz olmasını istemesidir.
Araçlarımızın herzaman parlak ve ışıltılı olmasını isteriz.
CQUARTZ ile aracınızın kirlenmesini yavaşlatacağız
ve kirli iken bile parlaklığı devam edecektir.

ASİT YAĞMURUNA KARŞI KORUMA SAĞLAR !
EKSOZ DUMALARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR !
Eksoz dumanları , asit yağmurları gibi araca zarar veren gaz ve sıvılar gün geçtikçe aracımızın
matlaşmasına ve zarar görmesine neden olur.

C-QUARTZ ın seramik kaplaması sayesinde , aracınızın boyası bu tür zararlı kimyasallardan
korunduğu için aracınız her zaman ilk günkü gibi kalmaya devam eder.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
ARACINIZI KUŞ PİSLİĞİNE KARŞI KORUR !
Aracınızın en korkulu rüyası olan, temizlenmediği zaman cila ve boyasına kadar
işleyen asit hiç bir şey ile telafi edilememektedir.
CQUARTZ uygulaması ile kuş pisliği olan yüzey korunuyor.
Çok güçlü olan bu asite karşı aracınızı ilk iki gün, sizin müdahele
etmeniz için koruma sağlar.

BİTKİ ÖZLERİNE VE REÇİNEYE KARŞI KORUR !
Özellikle yaz aylarında aracınızı güneşe ve sıcak havaya karşı korumak istediğinizde
ağaç altlarına koymak isteriz.
Fakat bitki özleri ve ağaç reçineleri geldiğinde temizlemek zordur ve aracınıza zarar
verirsiniz.
CQUARTZ uygulaması yapılmış araçlarda çok kolay ve basit bir şekilde aracınızı
yıkayarak çıkartabilirsiniz. Aracınız zarar görmez.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
EKSOZ DUMANLARINA VE ASİT YAĞMURUNA KARŞI
KORUR !
Eksoz dumanları , asit yağmurları gibi araca zarar veren gaz ve sıvılar gün
geçtikçe aracımızın matlaşmasına ve zarar görmesine neden olur.

CQUARTZ ın seramik kaplaması sayesinde aracınızın boyası bu tür zararlı
kimyasallardan korunduğu için aracınız her zaman ilk günkü gibi kalmaya
devam eder.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
KIŞ AYLARINDA BUZLANMA,YOLDAKİ TUZ VE
GÜNEŞİN IŞINLARINDAN KORUR !
Aracımız yaz ve kış ayalarında bazı zorlu şartlarla mücadele etmesi gerekir,
fakat gün geçtikçe yıpranmaya başlar.
İlk günkü halini kaybetmeye başlar ve belli zamanlarda koruma
uygulamalarıyla güzelleştirmek isteriz.
CQUARTZ ile aracınız bu tip dış etkenlerden boyasını her zaman koruyacak
boyasına hiçbir zaman bu etkiler ulaşamayacaktır.

CQUARTZ SERAMİK KAPLAMANIN
ARACINIZA DOKUZ FARKLI FAYDASI
YIKAMA MAKİNELERİ ,FIRÇA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE
KARŞI KORUMA !
Bu yaşadığımız hızlı dünyamızda zamanımız
çok değerlidir. En çok değer verdiğimiz
aracımızın da her zaman temiz olması için
hızlı temizleme yöntemleri kullanmaktayız.
Bunları yaparken de türlü kimyasallar
maddeler de kullanmaktayız.
CQUARTZ yıkama makinalarına ve fırçalara karşı aracınızın üzerindeki
kaplama sayesinde boyasının çizilmesini engeller. Ayrıca kimyasallara karşı
korumaya devam eder.

ÖZELLİKLER
*YANGİN VE ALEV GECİKTİRİCİ !

*ANTİOKSİDAN
*İZOLASYON ÖZELLİĞİ
*ANTİ-STATİK
*ANTİ-ASİTLER VE TUZ ETKİSİ
*MÜKEMMEL PARLAKLIK ETKİSİ,
CİLALİ DURUŞ.
*HİDROFOBİK SU İTİCİ
*ANTİ-KALSİYUM ETKİSİ
*KİR-TUTMAMA VE KENDİ KENDİNİ
TEMİZLEME ETKİSİ(KOLAY TEMİZLENİR)
*UV İŞİNLARA- HAVA ŞARTLARİNA
DAYANİKLİLİK
*BÖCEK VE HAŞERE KOVUCU
*ANTİ-KOROZYON
*ARAÇ DEĞERİNİ KORUR
*ARACIN MATLAŞMASINI ENGELLER.

UYGULANAN YERLER
Boyalı olan tüm karasör
Jantlar
Krom olan yerler
Farlar

GARANTİ DIŞI HALLER
YİKAMASİNİ HER ZAMAN FİRÇA İLE YAPANLARİN BİLMESİ GEREKEN,
CQUARTZ IN ZİRH OLMADİĞİDİR. SERAMİK KAPLAMA HER NE ŞEKİLDE ÇİZİLSE
DAHİ ARAÇ SİFİR HALİNDEKİ BOYASİ VE CİLASİ DİĞER KORUMALARA
GÖRE,ÇİZİLMEZ KORUMANİN ALTİNDA KALACAKTİR.
KAPLAMANİN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA
ÇABUK BOYA ÜZERİNDEKİ KUŞ PİSLİKLERİNİ ÇIKARİN. CQUARTZ İLK İKİ GÜN
BOYUNCA OLANLARDAN KORUYACAKTİR.ONDAN SONRASİ GARANTİ DİŞİ
KALACAKTİR.
ARACA YAPİLAN BİR ZİRH DEĞİLDİR. ARACİN KAZA, DARBE VS GİBİ
NEDENLERLE HASAR GÖRMESİ, BOYANMASİ VE YÜZEYİNİN ZİMPARALANMASİ
GİBİ UYGULAMALAR GARANTİ KAPSAMİ DİŞİNDA KALİR.GARANTİ VERİLMEZ.

CQUARTZ seramik kaplama ile ilgili her türlü görüş ve
önerilerinizi paylaşabilirsiniz.
Ürün eğitimleri,müşteri problemleri ve gereken satış materyalleri
ile daima desteğimiz sizlerle birlikte olacak.

Bilgi ve destek için daima arayabilirsiniz.

