
PPF دروع سيراميك



ما هو درع النانو سيراميك PPF؟

درع سيراميك PPF متوفر يف 3 أشكال مختلفة؟

درع النانو سيراميك PPF هو فيلم بويل يوريثين أليفايت عايل األداء , و إنه مصمم خصيًصا لحماية األسطح المطلية 

والمواد األخرى لحمايتها من التآكل والمواد الكيميائية وأنواع أخرى من األضرار المادية.

مصنوع من البوليمرات المرنة اليت تساعد الفيلم عىل الحفاظ عىل شكله بمجرد شده أو 

الذايت عند حدوث خدوش خفيفة و عادًة ما يزيل  PPF بالعالج  لـ  , و هذا يسمح  تركيبه 

مسدس الحرارة أو ضوء الشمس المباشر الخدوش .
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من ماذا يتم تصنيعه ؟

هذه  تمنحك  و  بريزم  أو  المع  غير  أو  المع  لمظهر  مختلفة  ألوان  بثالثة  يتوفر 

نهائية  لمسة  إىل  الفور  عىل  الالمع  الطالء  مهمة  لتحويل  المرونة  التشطيبات 

غير  الجديدة  الطالء  وظيفة  تكلفة  من  بسيط  بجزء  المعة  وغير  وغنية  عميقة 

وألياف  السيارة  طالء  أجزاء  جميع  عىل  هذا  األنيق   PPF تثبيت  يمكن  و  الالمعة 

الكربون.

طبقة سيراميك شفافة من

الضمان ؟

   10 سنوات محدودة

كيف يمكن تركيب درع السيراميك PPF ؟   5  سنوات محدودة

اطلب
الفيديو

TPU PPF

و الصق أكريليك

TITANIUM

ULTRA 

 درع

 درع

 المقطع العريض 

7 / 8 mils 

     8 mils 

   7 mils 

18  ميكرون 

175/200 ميكرون  

  38 ميكرون



ما يه فوائد تطبيق درع النانو سيراميك PPF؟

نانو سيراميك PPF يوفر درع السيراميك للمركبات طبقة شفافة شبه دائمة وشفافة ومقاومة للحفر الكيميايئ 

، وقادر عىل امتصاص رقائق الحجر ، ويمكن أن يعالج عالمات الدوامات والخدوش الدقيقة ، بينما يوفر طبقة خزفية فائقة النقاء 

 طاردة للماء مع سهولة يف تنظيف األوساخ والحصول عيل سطح طارد للماء يبىق نظيف لفترة أطول.

تنخفض قيمة السيارات نظرًا لإلستعمال لسنوات تؤدي إىل تدهور الخصائص الميكانيكية للسيارة ومظهرها وتألقها , و تحافظ أفالم 

حماية الطالء عىل شباب السيارة وتؤدي إىل زيادة قيمة إعادة البيع بمرور الوقت.
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 الخطوة االوىل : تبدو الطبقة السطحية لطبقة المصنع الشفافة تالفة وملوثة.

 الخطوة الثانية : تطهير وتلميع الطبقة الشفافة للحصول عىل سطح المع ناعم ورائع.

. PPF الخطوة الثالثة : تركيب درع السيراميك

كيف يمكن تركيب درع السيراميك PPF ؟

سماكة 200 أو 175ميكرون

مثايل لغسيل السيارات

لمعان عايل

مظهر جديد 

مقاومة التمزق 5000 رطل / بوصة مربعة

التصاق عيل السطح 720n / م

أقىص درجة حرارة 120 درجة مئوية

طاردة للماء بنسبة 107 درجة

معالجة ذاتية تحت 35 درجة مئوية مرونة 350%



 افالم العزل الحراري من نانو سيراميك

استمتع برحلة ممتعة بعيداً عن اشعة الشمس 

المزعجة
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الرائد يف الصالبة تاجر                  

 ستكون زبوننا ايل االبد


