
Trinity Fusion Ceramic Coating / Anti-Karat / Bedliner



Garansi 10 Tahun untuk aplikasi coating?

Mengapa memilih Ceramic Coating Trinity Fusion?

Trinity Fusion Ceramic Coating adalah pendekatan yang benar-benar baru untuk 

melindungi lapisan bening pabrik otomotif.

Pertama, lapisan kami yang ada telah ditingkatkan dan dipindahkan satu per satu 1 

langkah menaiki tangga ketahanan dalam hal kekerasan. Trinity Fusion hanya akan 

dijual dalam kit mewah yang sudah termasuk formulir Garansi Elektronik Trinity 10 

Tahun.

Kedua, Trinity Fusion Ceramic Coating adalah konsep Film Tipis 3 lapis yang 

mengandung aditif khusus yang memungkinkan aplikasi mudah. Aditif ini 

memberikan lebih banyak aliran dan memastikan integrasi yang sempurna.

Ketiga, komponen khusus menyatu dengan menyembuhkan semua bahan secara 

mulus (termasuk substrat lapisan gel) menjadi satu lapisan perlindungan yang sangat 

tahan lama.

Pelapis Keramik Trinity Fusion dengan cara ini menurunkan semua pelapis 
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Ketebalan 12 Mikron (lainnya 4-5 mikron)

Garansi 10 Tahun

Tingkat Gloss Tertinggi

Anti Gores Mikro

.
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Kekerasan 
Trinity 
Fusion



Polydimethylsiloxane (PDMS), juga dikenal sebagai dimethylpolysiloxane atau di-

methicone, adalah polimer hidrofobik yang tidak mahal dan termasuk dalam kelompok 

senyawa polimer organosilikon yang biasanya disebut sebagai silikon dan siloksan. 

Campuran didasarkan pada SIO2/TIO2 atau campurannya.

Masa pakai Lapisan PDMS adalah 1-2 Tahun dalam kondisi normal. Meskipun mereka 

mengklaim bahwa lapisan tersebut berasal dari Kekerasan H9 (5 mikron), harap disadari 

bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan saat menggunakan lapisan PDMS. Nyatanya, ke-

kerasan maksimal H8 ini tidak cukup keras untuk mencegah goresan saat dicuci.
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Cat pabrik 

BASE       Lapisan No. 1           2.5 mikron      H9+

MIDDLE  Lapisan No. 2             7.0 mikron    H9++

TOPDDL Lapisan No. 3          2.5 mikron     H9+++

Cat pabrik

Lapisan No. 1       4.0 mikron        

Lapisan No. 2      0.5 mikron

Lapisan No. 3      0.5 mikron 

Ceramic Coating Konvensional (PDMS)

5.0 mikron   (H8 Kekerasan)

Ceramic Coating TRINITY FUSION

Ceramic Coating Trinity Fusion didasarkan pada polimer silikon-nitrogen dan ceramic yang 

berasal dari reaksi dichlorosilane dengan amonia. Platform kimia ini lebih mahal tetapi 

memberikan daya tahan yang jauh lebih dan merupakan keharusan untuk memenuhi hara-

pan pelanggan / atau untuk menghindari keluhan pelanggan. 

(Beberapa lapisan kon-
vensional umumnya tidak 
menambah banyak, karena 
hidrofobisitas akan menolak 
lapisan baru)

               12.0 mikron    (H9++ Kekerasan)

FUSION

FUSION

FUSION

Pengeras Cat pabrik

Mobil baru dijual dengan cat pabrik, lebut atau keras. (kebanyakan mobil glossy memiliki cat pabrik yang 
lembut). Perlu diingat bahwa cat lembut bukanlah alas yang baik, ini akan mengakibatkan kekerasan lapisan 
pertama berkurang.



NANO-CERAMIC telah berhasil mengembangkan lapisan bening permanen yang 

super tahan lama yang mengungguli semua resin konvensional seperti akrilik, epoksi, 

atau poliuretan. Resin superior ini bersifat hidrofobik permanen dan mengubah semua 

bahan termasuk substrat menjadi satu lapisan keramik pelindung super kuat.

Sebagian dari hasilnya adalah lapisan supersonik clear coat yang tahan lama ini 

berikatan dengan plastik dan logam. Namun bukan itu saja, lapisan bawah harus 

sangat tahan goncangan, kotoran dan batu dapat mempengaruhi substrat karena 

kecepatan tinggi, dan terutama saat berkendara di jalan yang tidak beraspal, 

kerusakan dapat terjadi. Untuk alasan ini kami memasukkan partikel nano khusus 

yang dapat disemprotkan yang sangat kuat dan dapat menangani benturan ini.

 

Saat ini minyak, pelapis silikon atau karet sedang digunakan namun minyak dan 

silikon tidak bertahan lama dan juga pelapis karet menyebabkan masalah besar dari 

waktu ke waktu. Silakan lihat perbedaannya dengan menonton video "Rubberized 

Undercoat" dan "NANO-CERAMIC® Undercoat" dengan memindai kode QR.

Kiat Cepat:Itu selalu yang terbaik untuk menerapkan pelapis kami segera setelah 

Anda membeli mobil baru, bukan beberapa tahun kemudian.

Mendegradasi semua solusi lainnya

Adhesi Unggul )

Tekstur lebih bagus & tahan 300°C

Penolak Air & Kotoran Permanen

Resistensi dampak 1kg/80cm

Tidak ada perubahan warna atau memudar.
.
.
.
.
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Anti Karat Coating dan/atau Bedliner Coating,      
terhadap karat dan dampak tinggi yang bertahan    
selama beberapa dekade!

CAT KARET
DI BAWAH

MOBIL

NANO-CERAMIC®   
DI BAWAH

MOBIL

. Terlindung dari karat

Fitur:



Bedliner Coating
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Anti Karet Coating

Warna yang tersedia:

Bertekstur Transparan (dapat diwarnai).
. Bertekstur Hitam 



Untuk bantuan dalam menghilangkan kontaminasi 

atau bantuan dalam standar dan teknik pemeliharaan, 

harap hubungi pusat layanan terdekat untuk 

mendapatkan nasihat profesional.

Bawa pulang produk aftercare terbaik atau

mintalah distributor lokal atau pemasang profesional kami 

untuk merawat kendaraan Anda dengan NANO-CERAMIC.
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Sebenarnya kami hanya
ingin melihatmu sekali!

                  Dealer 
 Pemimpin di Durabilitas

Informasi Penting

Bahwa Nano Ceramic® ter-
buat dari bahan dasar silika 
murni yang merupakan ele-
men paling  umum di bumi


