KERAMISK LAKKBESKYTTELSE

DROP OFF
– KERAMISK LAKKBESKYTTELSE
MED UNIK FORMULA
Drop Off keramisk lakkbeskyttelse tåler avfettingsmiddel, veisalt, sur nedbør, UVstråler,
sollys, frost og fugleavføring mye bedre enn de tradisjonelle lakkbeskyttelsene gjør.
Drop Off har en holdbarhet på opp til 5 år. Bilen skal inn til vaskekontroll en gang i året for
å opprettholde garantien. Det anbefales bruk av Top Gloss sammen med vaskekontroll.
Drop Off er et av de få merker som er uten silikon, teflon eller voks,
og er langt bedre enn de tradisjonelle lakkbeskyttelsene som finnes i dag.
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FORSKJELLIGE TYPER LAKKBESKYTTELSE
Det finnes forskjellige typer lakkbeskyttelse på markedet. Gjennom tidene har produkter og
behandling utviklet seg og blitt bedre og bedre. I dag er vi så heldige å ha en lakkbeskyttelse
som tåler lagt mer enn tidligere generasjoner av lakkbeskyttelse – nemlig Drop Off
– som er et av markedets beste lakkbeskyttelse produkt.

Keramisk lakkbeskyttelse – Drop Off

Polymer lakkbeskyttelse

Drop Off keramisk lakkbeskyttelse tåler avfettingsmiddel,
veisalt, sur nedbør, UVstråler, sollys, frost og fugleavføring
mye bedre enn de tradisjonelle lakk beskyttelsene gjør.
Behandlingen forenkler vedlikehold av billakken og lager en
beskyttende hinne som forlenger lakkens kvalitet over tid.

Lakkbeskyttelse inneholdende polymerer, har i de siste
20 årene vært den mest solgte. Disse har en holdbarhet
på ca ett år og tåler dårlig enkelte avfettingsmidler. Noen
har bra glansverdi og grei avrenningseffekt. Polymer lakk
beskyttelsene krever dyre oppfølginger, i snitt en gang
per år, for at beskyttelsen skal ha noe effekt.

Drop Off har en holdbarhet på opp til 5 år. Bilen skal inn til
vaskekontroll en gang i året for å opprettholde garantien.
Det anbefales bruk av Top Gloss sammen med vaskekontroll.

Voksprodukter
Inneholder kjemiske eller naturlige voksprodukter som
for eksempel karnaubavoks. Effekten av disse voksene er
kortvarige. Varighet ca 3–6 måneder.

Kontakt ditt nærmeste profesjonelle Drop Off verksted.
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Drop Off

2
Polymer lakkbeskyttelse
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Voks produkter

Sollys
UV-stråler
Varmt vann
Surt regn
Fugleavføring
Løsningsmiddel
Kaldt vann / frost
Avgasser

Ubehandlet overflate

Tradisjonell voks

Tradisjonelle vokser
med polymerer

KERAMISK
LAKKBESKYTTELSE

1 600%
hardere
enn vanlig
voks
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GARANTI

KVALITETSPRODUKT

Unik test gjort av Statens Provningsanstalt

Behold den flotte lakken på eldre biler

Drop Off er den eneste lakkbeskyttelsesproduktet siden
1989, som har utført en vasketest hos Statens Provnings
anstalt i Sverige. Testen viser nesten uforandret lakk
overflate etter 150 bilvask!

Lakkbeskyttelse er ikke bare til bruk på nyere biler. Drop
Off er ideell for bruk på alle typer biler, alt fra veteran til
din ett års gamle modell. Så beskytt lakken og få en fresh
overflate på bilen.

Eksklusive bilmerker velger Drop Off!

Drop Off vs. polish

Drop Off keramisk lakkbeskyttelse brukes på nysolgte biler
av merkene: Ferrari, Bentley, Maserati, McLaren med flere.

Drop Off keramisk lakkbeskyttelse er 1600 % hardere enn
vanlig voks.

Avansert beskyttelse
En kjemisk reaksjon direkte på overflaten med Drop Off,
jevner ut små lakkskader og riper. Dette gir en ny overflate,
beskyttelse og motstand mot fett.
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Drop Off leverer keramisk lakkbeskyttelse, glassbeskyttelse, keramisk shampoo,
Top Gloss, skinn- og tekstilimpregnering, dekk- og motorglans, microkluter, svamper og pads mm.
Enger & Hedlund AS leverer også et stort utvalg Americol avfetting- og

Importør:

info@engerhedlund.no

www.dropoff.no
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rengjøringsprodukter til bilbransjen.

