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ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Σε αντίθεση με άλλες επιστρώσεις σε μορφή σπρέυ που διατίθενται στην αγορά, το Q2 CANCOAT είναι
πραγματικά “value for money” και όντως λειτουργεί. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα βολικό
προϊόν, το οποίο να σας επιτρέπει να είστε σε θέση να επιστώσετε το αυτοκινήτο σας σε 20 λεπτά και αυτό
διαρκεί για έως 6 μήνες. Παρέχει εξαιρετική προστασία, τελεία εμφάνιση, καταπληκτική απώθηση του
νερού και μία τόσο γρήγορη εφαρμογή όσο δεν υπήρξε ποτέ.

ΒΑΘΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑ & ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Το Q2 CANCOAT είναι το πρώτο πραγματικό “επικάλυψη σε κουτί” προϊόν, το οποίο προσφέρει εκπληκτική
ευκολία εφαρμογής σε συνδυασμό με τέλεια οπτικά αποτελέσματα και μεγάλη αντοχή της επικάλυψης.
Παρέχει επιπλέον βάθος σε σκούρα χρώματα, επιπλέον ανακλαστικότητα σε μεταλλικά χρώματα και
ένα σούπερ λείο φινίρισμα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT / 3 SPRAYHEADS / 1 MICROFIBER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>66  μμήήννεεςς  //  1100..000000  χχλλμμ ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  33--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  110000''
ΠΠοοσσοοσσττόό  σσεε  SSiiOO22::  >>1100%%  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 CANCOAT



ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Q2 CANCOAT εφαρμόζεται στο χρώμα του αυτοκινήτου σας, παρέχοντάς του ένα προστατευτικό
στρώμα ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, τα ισχυρά χημικά, τα περιττώματα των πουλιών, το αλάτι
κ.α αλλά και εμποδίζει την οξείδωση της βαφής. Το Q2 CANCOAT θα διατηρήσει τις υδρόφοβες και
αυτοκαθαριζόμενες ικανότητές του έως και 12 μήνες / 15.000 χιλιόμετρα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απλά ψεκάστε πάνω στο χρώμα και σκουπίστε με μία μαλακή, HQ πετσέτα μικροϊνών, μέχρι να
επιτευχθεί μία τελική στιλπνότητα. Τόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί το Q2 CANCOAT! Αυτό το προϊόν
είναι το πρώτο που παρέχει μια εξαιρετική και ανθεκτική SiO2 βάση επικάλυψης, που έρχεται σε μορφή
σπρέυ και είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΒΟ
Είναι ίσως η ισχυρότερη υδρόφοβη επίστρωση σε τέτοια μορφή στην γκάμα μας και έχοντας κατά νου
ότι το Q2 PRIME, έχει θέσει το επίπεδο πολύ ψήλα, αυτό είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να αναφερθεί.
Η γωνία επαφής μίας νέας επίστρωσης υπερβαίνει τα 100΄.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Q2 ONE έχει τα πλεονεκτήματα όλων των ειδών προστασίας σε ένα μοναδικό προϊόν. Είναι εύκολο
στην εφαρμογή όσο ένα απλό κερί, με μοναδική γυαλάδα, αλλά και ισχυρό και ανθεκτικό όπως όλες οι
κεραμικές επιστρώσεις. Η σύνθεσή του στεγνώνει γρήγορα και έτσι δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό,
μετατρέποντας το γκαράζ σας σε detailing studio. 

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ
Η εξαιρετική υδροφοβικότητα του Q2 ONE ξεπερνά τις προσδοκίες του και του πιο ενθουσιώδη detailer.
Η μεγάλη γωνία επαφής του νερού που ξεπερνά τις 110 μοίρες, έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει το
πλύσιμο και την συντήρηση ευκολότερη. 

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 ONE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML / 50 ML / 100 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1122  μμήήννεεςς  //  2200..000000  χχλλμμ ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>111100''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  99 ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 ONE



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του Q2 ONE, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με άλλες προστατευτικές
επιστρώσεις, είναι οι άριστες αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες του. Αυτή του η ικανότητα μπορεί να
παρατείνει σημαντικά τα διαστήματα μεταξύ των πλύσεων. Φυσικά η επίστρωση δεν παραμένει
πεντακάθαρη μετά από μια μακρινή διαδρομή σε κακό καιρό, αλλά βοηθά σημαντικά στην ευκολότερη
και ασφαλή την απομάκρυνση των ρύπων αργότερα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από λάδια και είναι
εντελώς στεγνή. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με Q2M BATH, χρησιμοποιήστε Q2M IRON και το
Q2M TAR για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες και να απολιπανθεί με το Q2M PREP. Προτείνεται η προστασία των
δερμάτινων επιφανειών. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό
και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αγνή κεραμική προστασία με πάχος, σκληρότητα και φοβερή υδροφοβικότητα. Το Q2 PURE πηγαίνει
την εμφάνιση της βαφής σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας πλούσια βαθιά γυαλάδα. Η παχιά σύστασή του
απαιτεί μόνο μία στρώση, κάνοντας την εφαρμογή γρήγορη και φιλική προς το χρήστη.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Q2 PURE με την απλή εφαρμογή του, μιας στρώσης, καθίσταται ένα τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν
με αντίσταση σε χημικά ως εναλλακτική λύση αντί φυσικών και συνθετικών προϊόντων όπως το κερί.
Είναι ένα υπερεξελιγμένο προϊόν με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) που απαιτεί ελάχιστη
προσπάθεια και τεχνική για να εφαρμοστεί ακόμα και από ερασιτέχνες, σαν ένα απλό κερί.
Η συσκευασία του Q2 PURE περιέχει ένα εργονομικό απλικατέρ που κάνει την εφαρμογή γρήγορη και
αποτελεσματική.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 PURE & Q2M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1188  μμήήννεεςς  //  3300..000000  χχλλμμ ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>111100''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  99 ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 PURE



ΓΥΑΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟχΗ
Το Q2 PURE συνδυάζει δύο βασικές ιδιότητες: απίστευτη γυαλάδα και φοβερή αντοχή. Η ανθεκτική
υψηλής αντίστασης προστασία από χημικά και κάθε τύπο περιβαντολλογικού ρύπου και η φανταστική
γυαλάδα με βάθος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της επίστρωσης αυτής. Το Q2 PURE εκπλήσσει με την
λάμψη σαν γυαλί που προσδίδει, κάνοντας το άξιο αντίπαλο απέναντι στα φυσικά ποιοτικά κεριά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι
πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλένουμε το όχημα με το Q2M BATH
και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το Q2M IRON και Q2M TAR, τέλος απολιπαίνουμε με το
Q2M PREP. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε
ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



Q2 MATTE

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MATTE & Q2 CURE MATTE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1122  μμήήννεεςς //  2200KK  kkmm  ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111 ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>111100''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  ++22  ώώρρεεςς  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Εκτός από την απλή εφαρμογή του, ένα σημαντικό όφελος του Q2 MATTE είναι το ουδέτερο φινίρισμα του
σε ματ ή σατινέ χρώματα. Η εξαιρετικά προηγμένη, με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) φόρμουλά του,
έχει ειδικά κατασκευαστεί για να παρέχει πλήρη UV και χημική προστασία σε συνδυασμό με την
μεγάλη αυτοκαθαριστική του ιδιότητα για την πολύ απαιτητική δομή των ματ βαφών. Η συσκευασία
Q2 MATTE περιλαμβάνει επίσης το υδρόφοβο σπρέι-σφραγιστικό  χαλαζία, ειδικό για τα ματ χρώματα
Q²M CURE ΜΑΤ, μαζί με όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την εφαρμογή του και ένα εγχειρίδιο για το
συγκεκριμένο προϊόν.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Το Q2 MATTE είναι η πιο προηγμένη επίστρωση χαλαζία που έχει σχεδιαστεί μόνο για ματ βερνίκια και
χρώματα. Η χημική της σύσταση έχει δημιουργηθεί από το μηδέν και για αυτό το λόγο παρέχει
απίστευτη αντοχή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ανάλογα προϊόντα. Η αυτοκαθαριστική της ικανότητα έχει
επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα κανονικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε ματ
βαφές.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή και απαλλαγμένη από
λάδια. Συνιστάται να πλένετε το αυτοκίνητο με Q²M BATHE, να χρησιμοποιήσετε το Q²M IRON και το 
Q²M TAR για την αφαίρεση των προσμείξεων και να απολιπάνετε με το Q²M PREP. Συνιστάται η χρήση
γαντιών. Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα σκοτεινό, ξηρό
και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να δουλεύετε σε άμεση επαφή με
την ηλιακή ακτινοβολία.



Περιεχόμενα Συσκευασίας:  Q2 MOHS / Q2 CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK 
Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML / 50 ML / 100 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1188  μμήήννεεςς //  3300KK  kkmm  ••    ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>110055''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  99 ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300--6600  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥχΘΗΚΕ ΠΟΤΕ
To Q2 MOHS είναι η πιο σκληρή επικάλυψη βαφής, διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Λαμβάνοντας
υπόψη τη μέση σκληρότητα της αυτοκινητοβιομηχανικής βαφής, η οποία βρίσκεται εντός του εύρους των
3-4Η σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, το Q2 MOHS προσθέτει επιπλέον 3Η, γεγονός που  καθιστά το
χρώμα εξαιρετικά ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η εξαιρετική σκληρότητα της επικάλυψης διατηρεί τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της διόρθωσης του χρώματος και είναι συνώνυμη
με μια πολύ πιο αργή υποβάθμιση του χρώματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

ΠΥΚΝΟ ΜΕ ΕΛΑχΙΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
Το Q2 MOHS καταδεικνύει τις χαμηλότερες παραμέτρους συρρικνώσεως. Ενώ οι περισσότερες
επιστρώσεις έχουν συρρικνωση από 0,2 έως 0,03 μm, η συρρίκνωση του Q2 MOHS δεν υπερβαίνει το
επίπεδο του 5%, ενώ το πάχος του 0,2 μικρομέτρων, όπως έχει καταγραφεί αμέσως μετά την εφαρμογή,
πέφτει στο 0,19 όταν στεγνώσει πλήρως. Παραδοσιακά προστατευτικά προϊόντα όπως το κερί ή τα
πολυμερή δεν εμφανίζουν κανένα μετρήσιμο πάχος απολύτως.

ΠΟΛΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
H ανθεκτικότητα είναι ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του προϊόντος. Είναι σε θέση να διατηρήσει
το 80% της αρχικής υδρόφοβης ιδιότητας του και να διατηρήσει το χρώμα καθόλη τη χρονική περίοδο
τουλάχιστον 12 μηνών, όντας έτσι ο εγγυητής της προστασίας του αυτοκινήτου έναντι των περιβαλλοντικών
παραγόντων και  συνθηκών. Σε αντιπαράθεση με τα κεριά, ακόμη και αυτά με τις κορυφαίες επιδόσεις,
διαρκεί τρεις φορές περισσότερο.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Η αυτοκαθαριζούμενη ικανότητα του εξασφαλίζει την άψογη εμφάνιση του οχήματος μεταξύ των
διαδοχικών πλύσεων, καθώς απωθεί τους ρύπους. Ως εκ τούτου, η διατήρηση ενός αυτοκινήτου γίνεται
εντελώς ανενόχλητα και οι περισσότερες βρωμίες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα απλό πλύσιμο.

Q2 MOHS





ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η πιο εξελιγμένη κεραμική επίστρωση για ερασιτέχνες και επαγγελματίες detailers. Η υπερσύγχρονη
δύο σταδίων σύστασή του, προσφέρει φοβερό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια. Το Q2 SYNCRO
δίνει μοναδική γυαλάδα με μεγάλες απωθητικές ιδιότητες. Η βάση Q2 MOHS παρέχει σκληρότητα και
μεγάλη αντοχή ενώ το Q2 SKIN είναι μια παχιά ελαστική τελική επίστρωση που προσφέρει εξαιρετικές
αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. 

ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
Το Q2 MOHS είναι η σκληρότερη επίστρωση στο χώρο του αυτοκινήτου, που είναι διαθέσιμη σε ένα
μεγάλο εύρος χρηστών. Η εκπληκτική σκληρότητα της επίστρωσης διατηρεί το φινίρισμα που έχουμε
επιτύχει με την διόρθωση της βαφής (γυάλισμα). Σε συνδυασμό με την εξαιρετική σκληρότητα του
Q2 SKIN, το Q2 SYNCRO παρέχει αξιοσημείωτα προτερήματα καθ’ όλη την διάρκεια του, κάνοντας την
διαδικασία πλυσίματος και συντήρησης του οχήματος ευκολότερη και με μικρότερη συχνότητα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MOHS/ Q² SKIN / Q²M CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 8 SUEDE CLOTHS 
Διαθέσιμες Συσκευασίες:  50 ML & 30 ML / 100 ML & 50 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>2244  μμήήννεεςς  //  3355..000000  χχλλμμ ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>112200''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  99 ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300++5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 SYNCRO



ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ χΡΗΣΤΗ 
Το Q2 SYNCRO είναι η πιο εξελιγμένη και συγχρόνως η πιο ευρέως διαθέσιμη κεραμική επίστρωση της
Gyeon. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει την εμπειρία μιας επαγγελματικής κεραμικής
επίστρωσης, ακόμα και σε πελάτες οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι detailers της Gyeon. Η πολλαπλών
στρώσεων εφαρμογή του, συμπληρώνεται με την τελική επίστρωση του Q2 SKIN, ένα εξελιγμένο
προϊόν με βάση την σιλικόνη που δίνει εξαιρετική στιλπνότητα και ανεπανάληπτη υδρόφοβικοτητα.
Αν και η εφαρμογή είναι τριών στρώσεων, τόσο η βάση όσο και η τελική επίστρωση, έχουν εύκολη
εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή του προϊόντος οφείλουμε να βεβαιωθούμε πως η επιφάνεια είναι
πλήρως απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες και στέγνη. Συνιστάται να πλένουμε το όχημα με το Q2M BATH
και να αφαιρούμε τις ακαθαρσίες και ρύπους με το Q2M IRON και Q2M TAR, τέλος απολιπαίνουμε με το
Q2M PREP. Όλα τα παραπάνω φορώντας γάντια. Να δουλεύετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην εφαρμόζετε
ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.



Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ-ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Το Q2 BOOSTER είναι ο ευκολότερος τρόπος για να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα από επικάλυψη
της επιλογής σας. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το Q2 PRIME, Q2 MOHS ή κάτι έξω από την γκάμα
της GYEON. Μπορείτε να αυξήσετε την αντοχή και την υδροφοβικότητα με μαζικό τρόπο.

ΣΟΥΠΕΡ ΥΔΡΟΦΟΒΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Αν αγαπάτε τους ακραίους σχηματισμούς, το Q2 BOOSTER είναι το καλύτερο προϊόν στην αγορά για
την επίτευξή τους. Παράγει ακραία υδροφοβικότητα, όταν συνδυάζεται με επιστρώσεις HQ (υψηλής
ποιότητας) χαλαζία, φθάνοντας σε γωνία επαφής έως 120".

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΟ BOOST
Μαζί με την υδροφοβία, το Q2 BOOSTER εξασφαλίζει μια τεράστια αύξηση σε αυτοκαθαριζόμενες
ιδιότητες σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές αντιστατικές ιδιότητες του. Εξασφαλίζει επίσης αντι-γκράφιτι
ιδιότητες, καθιστώντας την αφαίρεση κάθε είδους λεκέ εύκολη και γρήγορη.

Q2 BOOSTER

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² BOOSTER 30ML / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΠΠρροοσσθθέέττεειι  έέωωςς  1122  μμήήννεεςς ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>111100''  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρμογή του Q2 BOOSTER είναι παιχνιδάκι. Προετοιμάστε την επιφάνεια, εξασφαλίζοντας να είναι
καθαρή από λάδια, γράσια κλπ και εφαρμόστε μέτριες ποσότητες με σταυρωτές κινήσεις. Χάρη στην
γρήγορη εξάτμισή του, το Q2 BOOSTER απαιτεί μόνο φως και προσθέτει ένα εύκολο γυάλισμα.

Η ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣχΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δεν φοβόμαστε να πούμε, ότι το Q2 BOOSTER είναι η μεγαλύτερης διάρκειας επικάλυψη σχηματισμών
στον κόσμο. Με βάση μία επικάλυψη χαλαζία όπως το Q2 PRIME ή Q2 MOHS, θα παρατείνετε το
αποτέλεσμα  μέχρι και 12 μήνες.



Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GYEON ΑΝΩΤΕΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
Εξαιρετική γυαλάδα και ενισχυτική υδροφοβία για όλες τις επαγγελματικές σειρές επιστρώσεων. 
Ο ευκολότερος τρόπος για την αποκατάσταση των αρχικών ιδιοτήτων των επικαλύψεων.

ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ” ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ DETAILERS ΤΗΣ GYEON
Ο πελάτης σας χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη γυαλάδα και υδροφοβία; Το Q2 CANCOAT PRO θα
προσθέσει και τα δύο! Η 5ετής εγγύηση δεν είναι ικανοποιητική; Μόνο ένα απλό στρώμα θα παρέχει
ένα χρόνο προστασίας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το Q2 CANCOAT PRO είναι το τέλειο προϊόν που συμπληρώνει τα
αυτοκίνητα που είναι επικαλυμμένα με τις πιστοποιημένες μας επικαλύψεις, διατηρώντας το φινίρισμα
πάντα λείο και απωθητικό. Χρησιμοποιήστε το πανάκι της συσκευασίας για την εφαρμογή και
τελειοποιήστε την επίστρωση με Q²M POLISH WIPE.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT PRO / 1 MICROFIBER 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  έέωωςς  1122  μμήήννεεςς ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  111100''  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2255  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 CANCOAT PRO



ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ DETAILER ΤΗΣ GYEON
Το βελτιωμένο Q2 CANCOAT PRO είναι ένα φανταστικό προϊόν συντήρησης για κάθε ετήσια ή εξαετή
υπηρεσία συντήρησης. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης χημική απολύμανση, ένα απλό σκούπισμα επάνω
στην επίστρωση θα προσφέρει περαιτέρω επέκταση της ανθεκτικότητας και της υδροφοβικότητας σε
μία από τις 5ετές επιχρίσεις μας.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟϊΟΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δεν απαιτούν όλα τα έργα επίστρωσης 5ετή εγγύηση. Για όλα τις υπόλοιπες εργασίες επίστρωσης, το
Q2 CANCOAT PRO είναι το τέλειο νέο προϊόν με την σφραγίδα της πιστοποίησης αποκλειστικότητας του
Detailer. Είτε πρόκειται για μοτοσικλέτα, ποδήλατο ή τροχόσπιτο, με την απλή εφαρμογή του,
το Q2 CANCOAT PRO είναι το προϊόν της επιλογής σας.



ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ
Το Q2 MOHS+ είναι η πιο θαυμάσια μορφή βαφής αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά. Σχεδιασμένο
για πιστοποιημένους επαγγελματίες και για εξουσιοδοτημένα σημεία GYEON, έρχεται με την εγγύηση του
υψηλότερου επιπέδου προστασίας το οποίο αναφέρεται στις εξαιρετικές ιδιότητες του καθόλη τη
περίοδο των 5 ετών.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟχΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΠΟΓΙΑ
Ενώ το Q2 MOHS είναι η σκληρότερη επίστρωση βαφής προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε
επαγγελματία, το set Q2 MOHS+ βάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Με την εφαρμογή των δύο επιστρώ-
σεων, Q2 MOHS και Q² PHOBIC, μπορούμε να επιτύχουμε μια συνολική σκληρότητα σε επίπεδο 9Η.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό: με την εφαρμογή μόνο τυπικών διαδικασιών συντήρησης, όπως
το τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου, μπορεί καθόλη τη διάρκεια ζωής της επίστρωσης, να αποφευχθεί
η ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη διόρθωση χρώματος.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Η αυτοκαθαριζόμενη ικανότητα της επικάλυψης, σε συνδυασμό με το set Q2 MOHS+, ανυψώνεται στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Q2 MOHS+

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Q2 MOHS / PHOBIC 20ML / Q2 CURE 100ML / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / WARRANTY / FACEMASK  

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML & 20 ML / 50 ML & 20 ML / 100 ML & 20 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  έέωωςς  6600  μμήήννεεςς ••    ΠΠάάχχοοςς::  00,,55  --  11  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>110000''

ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  ++55  ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  11  sseett  //ααυυττοοκκίίννηηττοο





ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΙΛΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Q2 DURAFLEX είναι μια εξελιγμένη κεραμική επίστρωση δύο συστατικών και δύο στρώσεων.
Είναι σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιστοποιημένων detailer της Gyeon. Το Q2 BASE
είναι η σκληρότερη επίστρωση που φτιάχτηκε ποτέ στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι ένα τεχνολογικό
επίτευγμα που χρειάζεται μόνο μία στρώση. Το Q2 FLEXI είναι μια παχιά και τρομερά γυαλιστερή τελική
επίστρωση, που έθεσε νέα στάνταρ στον τομέα της γυαλάδας, της υδροφοβικότητας και ισχυρής
δυνατότητας αυτοκαθαρισμού.

ΦΟΒΕΡΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
Το Q2 FLEXI είναι μία σιλικονούχα τελική επίστρωση ανεπτυγμένη να συνεργάζεται τέλεια με την
κεραμική επίστρωση Q2 BASE. Είναι φοβερά γυαλιστερή και παχιά. Το Q2 FLEXI είναι η πιο γυαλιστερή
από όλες τις επιστρώσεις της Gyeon και παρέχει υψηλή και ανθεκτική αντίσταση με σπουδαίες
αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Μοιράζεται τις ίδιες υπέρ-υδρόφοβικες ιδιότητες με το Q2 DURABEAD
αλλά δημιουργεί σημαντική διαφορά στην τελική εμφάνιση. 

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 BASE / Q2 FLEXI / MANUAL / APPLICATOR /8 SUEDE CLOTHS / ΕΓΓΥΗΣΗ
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 & 50 ML / 100 & 100 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΈΈωωςς  6600  μμήήννεεςς  ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,55  --  11  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>112200''
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  99 ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  11  sseett//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 DURAFLEX



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
Το Q2 BASE είναι μια καινοτόμα κεραμική επίστρωση η οποία αντίθετα με άλλα όμοια προϊόντα
επιτρέπει εφαρμογή μιας μόνο στρώσης. Ο σκοπός του προϊόντος είναι να προσφέρει ισχυρή
προστασία και μεγάλη αντίσταση χημικά. Δεν είναι αυτοδύναμη επίστρωση αφού απαιτεί κάλυψη από
άλλη επίστρωση η οποία στην περίπτωση μας είναι το Q2 FLEXI. Το Q2 BASE παρέχει εξαιρετική
ευκολία στη χρήση, κάνοντας την διαδικασία εφαρμογής ευχάριστη. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Συνιστάται να εφαρμόζεται μία στρώση Q2 BASE και μετά από 4 ώρες μια στρώση Q2 FLEXI από πάνω.
Η διαδικασία εγγυάται μεγάλη υδροφοβικότητα και απώθηση νερού με αντοχή που κρατά εύκολα μέχρι
και 5 χρόνια. Όπως και άλλες κεραμικές επιστρώσεις της Gyeon το Q2 DURAFLEX έχει αντίσταση σε
κάθε τύπο χημικού με PH από 2 έως 11 που σημαίνει πως σκληρά οξέα και αλκάλια δεν την
επηρεάζουν. Τέλος, προσδίδει εξαιρετικές αντι-γκράφιτι ιδιότητες.



H ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
Παρότι το Q2 MOHS+ είναι το κορυφαίο μας προϊόν το Q2 DURABEAD είναι εξίσου καλό. Συνδυάζει την
ασύγκριτη αντοχή του Q2 MOHS+, και τη θεαματική και μακράς διάρκειας απώθηση του νερού.

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΣχΥΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
Το Q2 DURABEAD κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ στην αντοχή του υδροφοβικού αποτελέσματος. Μπορεί
να συγκρίνεται με το Q2 PRIME αλλά τα αποτελέσματά του κρατούν πολύ περισσότερο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σε όλα μας τα κορυφαία συστήματα επίστρωσης, οι αυτοκαθαιρούμενες ιδιότητες είναι κρίσιμο
χαρακτηριστικό. Το Q2 DURABEAD υπερβαίνει όλα τα γνωστά πρότυπα στον τομέα αυτό αφού πέρα από
τις πανίσχυρες υδροφοβικές του ικανότητες κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα αντιστατικά προϊόντα
για τις βαφές των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Q2  DURABEAD

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q2 MOHS 50ML / Q2 BEAD 30ML / MANUAL / APPLICATOR
4 SUEDE CLOTHS / WARRANTY / FACEMASK

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 & 50 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  6600 μμήήννεεςς ••    ΠΠάάχχοοςς::  00,,55  --  11  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>112200''

ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  έέωωςς 33--44  ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  11  sseett//ααυυττοοκκίίννηηττοο





Q2 RIM

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² RIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  66  --  99  μμήήννεεςς //  1100KK  kkmm  ••  ΠΠάάχχοοςς::  00,,55  qqmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΑΑννττίίσστταασσηη  σσεε  ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίαα::  >>880000''CC
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  ++33  ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  mmll  //ααυυττοοκκίίννηηττοο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟχΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Οι τροχοί που βρίσκονται αμέσως μετά τον κινητήρα καθώς και οι εξατμίσεις είναι τα στοιχεία που είναι
τα πιο εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Το Q2 RIM μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες άνω των 300
βαθμών Κελσίου χωρίς να αλλοιωθούν οι αρχικές του ιδιότητες. Το γεγονός ότι αυτή η επικάλυψη
χαλαζία ασχολείται αποκλειστικά με ζάντες είναι ένα προτέρημα και εισάγει ένα νέο επίπεδο ποιότητας
στον τόμεα της προστασίας της ζάντας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συμβατικά κεριά.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΥΨΗΛΕΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Το Q2 RIM προσφέρει εξαιρετικές αυτοκαθαριστικές ικανότητες. Έχει ως αποτέλεσμα να κρατάει τις
ζάντες καθαρές, ιδιαίτερα εκείνες με τα περίπλοκα σχέδια για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Προστατεύει από την σκόνη από τα τακάκια που “κάθεται” στις ζάντες και διευκολύνει έτσι το πλύσιμο
τους, απλά με καθαρό νερό. Χρησιμοποιώντας επιπλέον ένα προϊόν με ουδέτερο pΗ, η διαδικασία
συντήρησης γίνεται πιο εύκολη. Το Q2 RIM σε αντίθεση με άλλες συμβατικές λύσεις για την προστασία
της ζάντας είναι ανθεκτικό ακόμη και στα πιο δραστικά καθαριστικά.



ΑΝΤΟχΗ 
Στον τομέα της προστασίας των τροχών, η αντοχή είναι που πιστοποιεί το κορυφαίο και αποτελεσματικό
χαρακτήρα ενός προϊόντος. Το δικό μας προστατευτικό προϊόν είναι ανθεκτικό όχι μόνο σε υψηλές
θερμοκρασίες αλλά και στη σκόνη που δημιουργείται από τα τακάκια. Η ανθεκτικότητα των
6 μηνών / 8000 km επιτυγχάνεται αβίαστα.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ζΑΝΤΑΣ
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζαντολάστιχων που διατίθενται στην αγορά, π.χ. ηλεκτροστατικές, νικελομένες,
κ.α. Το Q2 RIM είναι κατάλληλο για να εξασφαλίσει κάθε τύπο. Ακόμη και οι ιδιοκτήτες αμαξιών με
γυαλισμένα “χείλη” έχουν δηλώσει πως η ανάγκη για ανανέωση και προστασίας της ζάντας είναι όλο και
λιγότερο συχνή, σε σύγκριση με τα άλλα προστατευτικά προϊόντα.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟϊΟΝ ΜΕ χΑΛΑζΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ζΑΝΤΕΣ
Το Q2 RIM είναι το μοναδικό προϊόν με βάση τον χαλαζία που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο
στην προστασία των ζαντών. Η κορυφαία φόρμουλά του, σας επιτρέπει να επιτύχετε πρωτοφανή
αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη του συνδυασμού πολλών τύπων επιστρώσεων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Είναι αρκετά σύνηθες να παρατηρηθεί ξεθώριασμα ή αποχρωματισμός των υλικών φινιρίσματος των
αυτοκίνητων, υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και από τα ισχυρά χημικά που
χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το Q2 TRIM διατηρεί τη μακρόχρονη και ανώτατης
επίδρασης ικανότητα όσον αφορά τον κορεσμό του χρώματος, το οποίο μεταφράζεται σε εξασφάλιση
ματ ή σατινέ φινίρισματος των υλικών. Ακόμη και μετά απο 12 μήνες, η επίδραση του κορεσμού του
χρώματος δεν μειώνεται, πράγμα που συχνά υπερβαίνει την αντοχή των παραδοσιακών προϊόντων.

ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
Η προστασία από το επαναλαμβανόμενο ξεθώριασμα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Q2 TRIM.
Το προϊόν με βάση το διοξείδιο του πυριτίου εξασφαλίζει 6μηνη, υψηλής ποιότητας προστασία κατά της
οξείδωσης των υλικών και την καταστροφική επιρροή των χημικών ουσιών.

Q2 TRIM

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² TRIM / MANUAL / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / FACEMASK
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1122  μμήήννεεςς //  1155KK  kkmm ••    ΠΠάάχχοοςς::  00,,22  --  00,,55  qqmm ••    ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  >>8800''  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111
ΣΣκκλληηρρόόττηητταα::  ++22  ώώρρεεςς ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300  mmll  //55--1100  ααυυττοοκκίίννηητταα



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ
Το Q2 TRIM έχει μία φόρμουλα που επιτρέπει την εφορμογή του σε διαφορα σημεία του αυτοκινήτου:
σε πλαστικά με την δική τους δομή, στα άβαφα μέρη, στη δερματίνη κ.α που είναι τα πιο δύσκολα να
διατηρηθούν. Αυτή η μοναδική ποιότητα είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί σε άλλα διαθέσιμα προϊόντα.

ΜΕ ΒΑΣΗ χΑΛΑζΙΑ
Η κύρια διαφορά μεταξύ του Q2 TRIM και των άλλων προϊόντων αποκατάστασης των σαγρέ πλαστικών
είναι η βάση του από διοξείδιου του πυριτίου. Δεν αφήνει “λαδιές” στην επιφάνεια των πλαστικών αλλά
τα ενώνει δυνατά με την υπόλοιπη κατασκευή, αφήνοντας μια πυκνή επίστρωση.

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το υδροφοβικό αποτέλεσμα προστατεύει από τον κορεσμό των χρωμάτων και παρέχει εύκολη
συντήρηση και εξαλείφει τεχνικά την ανάγκη εφαρμογής υγρών επενδύσεων. Έτσι μπορούν να δείχνουν
καινούρια και ευχάριστα χωρίς επιπρόσθετες επιστρώσεις.



ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το πρωταρχικό καθήκον του Q2 VIEW είναι να αυξηθεί η ασφάλεια η δικιά σας και των συνεπιβατών σας
καθώς και άνεση της οδήγησης κάτω από δύσκολες οδικές συνθήκες. Όσο πιο δύσκολες είναι οι
συνθήκες οδήγησης τόσο πιο πολύ πρέπει ο οδηγός να επικεντρώνεται στην οδήγηση. Το Q2 VIEW
παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα του δρόμου κρατώντας τα παράθυρα καθαρά, αποθώντας το νερό
και τη βρωμιά επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ)
Υπάρχουν αρκετές υδροφοβικές επιστρώσεις που διατίθονται στην αγορά, που παρότι η επίδοσή τους
μπορεί να είναι ικανοποιητική, η αντοχή τους είναι υπό αμφισβήτηση. Το προϊόν μας συνδυάζει 2 από
τα πιο ποθητά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Παραμένει ένα από τα πιο
χρησιμοποιηθέντα προϊόντα στα παρμπρίζ για περιόδο έως και 12 μηνών και εγγυάται αμείωτη
αποστράγγιση των υδάτων ενώ στα πλευρικά παράθυρα μπορεί να διατηρηθεί έως και 36 μήνες.

Q2 VIEW

Περιεχόμενα Συσκευασίας:  Q² CLEANSE 20ML / Q² REPEL 20ML / 2X APPLICATOR / 4X SUEDE / MANUAL 
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 20 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1122  μμήήννεεςς //  2200KK  kkmm ••  ΤΤααχχύύττηητταα  εεκκκκίίννηησσηηςς::  5500  KKPP//HH  ••  ΑΑννοοχχήή  ΑΑllccoohhooll::  FFuullll  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111
ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2200  mmll  //ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΟ
Το Q2 VIEW απωθεί το νερό και την βρώμα από την επιφάνεια των τζαμιών. Σε βροχερές ή νυχτερινές
συνθήκες οδήγησης είναι μια απαραίτητη βοήθεια, καθώς ο οδηγός θα μπορέσει να αντιληφθεί πιο
γρήγορα πιθανά εμπόδια και κινδύνους στον δρόμο.

ΚΑΘΑΡΑ ΤζΑΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟχΗ
Η άνεση της χρήσης του προϊόντος αυξάνεται επίσης από την μείωση των σημαδιών που αφήνουν οι
υαλοκαθαριστήρες.

Q2 CLEANSE:

Q2 REPEL:



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Η ελάχιστη ποσότητα των 80 ml του Q2 FABRIC COAT είναι αρκετή  για να προστατεύσει 1m2 του
υφάσματος και να δημιουργήσει ένα μακράς διαρκείας φράγμα ενάντια στο νερό, τη βρωμιά και τις
ακτίνες UV. Η κατανάλωση ενδέχεται να ποικίλει σε διαφορετικές επιφάνειες και τύπους υφασμάτων.

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Q2 FABRIC COAT δημιουργεί μια ισχυρή αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα, όχι
μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά, αλλά και από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες που μπορούν να
ξεθωριάσουν τα υφάσματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με μία καλή
κάλυψη έχετε εξαιρετική προστασία για έως και 6 μήνες. Το Q2 FABRIC COAT προσφέρει μια λύση
υψηλής τεχνολογίας για τα υφάσματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σας.

Q2 FABRIC COAT

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML / 400 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  66  μμήήννεεςς  ••  ΕΕππιιφφάάννεειιεεςς::  ΟΟπποοιιοοδδήήπποοττεε  ύύφφαασσμμαα  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη:: 8800mmll  //  11ssqqmm



ΜΟΝΑΔΙΚH FORMULA ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ(SiO2)
Η GYEON θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά τις επιστρώσεις με βάση το χαλαζία. Σε όλη την γκάμα των
προϊόντων μας, έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε προϊόντα όσο το δυνατόν πιο καινοτόμα. Αυτό
μας οδήγησε στην πρώτη, ολοκληρωμένη λειτουργική υφασμάτινη προστασία που περιέχει SiO2.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙζΟΜΕΝΟ
Για χρήση σε όλα τα υφάσματα το Q2 FABRIC COAT βοηθά να κρατήσει αυτές τις επιφάνειες καθαρότερες
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να τις κάνει επίσης πολύ πιο εύκολες να καθαριστούν, είτε εντός
είτε εκτός του αυτοκινήτου σας. Αυτή η επίστρωση είναι εξαιρετικά υδρόφοβη, απωθεί τα νερά και τα
υγρά μακριά από τα πανιά και τα υφάσματα. Η χρήση υψηλής πίεσης στο ξέπλυμα μία φορά το μήνα
μπορεί να είναι αρκετή για να κρατήσει το ύφασμα καθαρό και να δείχνει υπέροχο. 

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το Q2 FABRIC COAT καθιστά εύκολο να διατηρηθούν τα υφάσματα καθαρά. Μόλις εφαρμοστεί, το
υδρόφοβο αποτέλεσμα, μαζί με την συνολική προστασία του υφάσματος θα διατηρηθούν για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανανεώσετε την επίστρωση με κάθε πλύσιμο. Απλά
ξεπλύνετε την επιφάνεια με ένα πιεστικό ή πλύνετε το απαλά με ένα σαμπουάν με ουδέτερο pH όπως
το Q2M BATH και αφήστε το να στεγνώσει.



ΟχΙ ΠΙΑ ΘΑΜΠΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Τα θαμπωμένα παράθυρα και παρμπρίζ πέραν του ότι είναι πολύ ενοχλητικά είναι και εξαιρετικά
επικίνδυνα. Το Q2 ANTIFOG λύνει εύκολα και γρήγορα αυτό το πρόβλημα κάνοντας το τζάμι καθαρό και
παρέχοντας έτσι την τέλεια ορατότητα. Το θάμπωμα προκαλείται κυρίως από την υγρασία μέσα στο
αυτοκίνητο ή λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών του μέσα και του έξω. Το Q2 ANTIFOG
λύνει αυτά τα προβλήματα, απλά με μία εφαρμογή αποτρέποντας το θάμπωμα των παραθύρων για
τουλάχιστον 2 μήνες.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στα περισσότερα τζάμια αυτοκινήτων αρκετές περιοχές είναι δυσπρόσιτες και έτσι η ευκολία στην
τοποθέτηση είναι σημαντική σε τέτοια προϊόντα. Απλά καθαρίστε τα παράθυρα σας με ένα HQ πανί
ειδικό για τζάμια, σκουπίστε με το Q2M PREP για να είστε σιγουρος ότι η επιφάνεια είναι απολύτως
καθαρή και στην συνέχεια εφαρμόστε μια επίστρωση από το Q2 ANTIFOG. Σκουπίστε μετά από μερικά
λεπτά μέχρι να εμφανιστεί ένα καθαρό και διαφανές παράθυρο.

Q2 ANTIFOG

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² ANTIFOG / 4x SUEDE APPLICATOR / 1x BLOCK APPLICATOR / 1x SUEDE 20x20cm
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>22  μμήήννεεςς ••  ΓΓωωννίίαα  εεππααφφήήςς::  <<1100''  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η ομίχλη δημιουργείται κυρίως το χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες και η υγρασία αυξάνονται και
μειώνονται με ποικίλους ρυθμούς. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε ένα συνδυασμό
Q2 ANTIFOG για το εσωτερικό και Q2 VIEW για το εξωτερικό των παραθύρων. Έτσι με τον συνδυασμό των
δύο αυτών υδρόφοβων επικαλύψεων παρέχεται η καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και κάτω από τις
πιο αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένα μπουκάλι 120 ml του Q2 ANTIFOG θα είναι αρκετό για να προστατεύσει όλες τις γυάλινες επιφάνειες
για περισσότερο από μία χειμερινή σεζόν σε διάφορα οχήματα. Για μία εφαρμογή σε 6 μεγάλα παράθυρα
χρειάζονται το πολύ 20 ml του προϊόντος.



ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ χΑΛΑζΙΑ,
ΕΙΔΙΚΑ ΣχΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το Q² LEATHERSHIELD είναι κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος που υπάρχει μέχρι σήμερα και δεν
αλλάζει το φινίρισμα της ταπετσαρίας σας. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή, απαιτείται μόνο ένα στρώμα.
Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τον αποχρωματισμό και προστατεύει από υγρά και υπεριώδη ακτινοβολία.

Q2 LEATHER SHIELD

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² LEATHERSHIELD / APPLICATOR / 6 SUEDE CLOTHS
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML / 100 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>1122  μμήήννεεςς //  2200KK  kkmm  ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  4400  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Το Q² LEATHERSHIELD είναι μια προηγμένη φόρμουλα με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), ειδικά
σχεδιασμένη για την δερμάτινη ταπετσαρία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Παρέχει εξαιρετική προστασία
από τη βρωμιά, τις ακτίνες UV και τις κακουχίες της καθημερινής χρήσης. Το Q² LEATHERSHIELD είναι
εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και απαιτεί μόνο ένα στρώμα. Είναι σχεδιασμένο και δοκιμασμένο
σε όλους τους σύγχρονους τύπους δέρματος, προσφέροντας μεγάλη προστασία και καμία αλλαγή στην
αίσθηση ή στο χρώμα, αφήνοντας ένα απόλυτα ματ φινίρισμα. Το Q² LEATHERSHIELD δεν σκληραίνει
ή λειαίνει το δέρμα και έτσι διατηρεί την αρχική του σύσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εφαρμόστε μια μέτρια ποσότητα του προϊόντος με το συνημμένο σουέτ εφαρμοστή. Διασφαλίστε μία
ομοιόμορφη εφαρμογή. Σκουπίστε αν είναι απαραίτητο ή απλά αφήστε το να στεγνώσει. Απλώστε σε
ένα μικρό μέρος της ταπετσαρίας για να ελέγξετε πριν από την επίστρωση. Το Q² LEATHERSHIELD είναι
μια επίστρωση που αναπτύχθηκε για όλους τους τύπους των δερμάτινων ταπετσαριών μέχρι σήμερα.
Παρακαλώ σημειώστε, ότι το Q² LEATHERSHIELD είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για την
προστασία και όχι για την αποκατάσταση του δέρματος. Δεν θα δείξει πλήρως τις ικανότητές του στο
παλιό, φθαρμένο ή κατεστραμμένο δέρμα.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
To Q2 LEATHERCOAT είναι η πρώτη καλή επίστρωση για το δερμάτινο σαλόνι σας. Δεν είναι ένα τυπικό
προϊόν που βοηθά μόνο την ανανέωση του δέρματος αλλά έχει και ισχυρή προστατευτική δράση.
Δημιουργεί ένα στρώμα στην άνω πλευρά του δέρματος το οποίο συγκολλείται στην επιφάνεια του.
Ταυτόχρονα δεν επηρεάζει την εμφάνιση του μαλακού δερμάτινου σαλονιού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
Μόνο ένα στρώμα του Q2 LEATHERCOAT αρκεί για να εξασφαλίσετε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
καθώς η επικάλυψη είναι υδρόφοβη και απωθεί τα υγρά και τις ακαθαρσίες. Επίσης παρέχει ισχυρή
προστασία απο την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ζωντάνια των
χρωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και σε ζεστές και ηλιόλουστες συνθήκες.

Q2 LEATHER COAT

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  120 ML / 400 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>33  μμήήννεεςς ••    ΑΑσσππίίδδαα  κκααττάά  υυγγρρώώνν::  ΝΝααιι  ••  ΕΕππίίππεεδδοο  PPHH::  ΟΟυυδδέέττεερροο ••  ΕΕππιιφφάάννεειιεεςς::  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  δδεερρμμάάττιιννηη



ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Καθώς όλα τα δερμάτινα σαλόνια έχουν από την ημέρα παραγωγής τους ένα ματ φινίρισμα, καταφέραμε
το Q2 LEATHERCOAT να αφήνει ένα αόρατο στρώμα που δεν επηρεάζει την εμφάνιση ή την αίσθηση
του μαλακού δερμάτινου σαλονιού με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι απλά επικαλύπτει το δέρμα προκειμένου
να εξασφαλιστεί η καλή του εμφάνιση και να παραμείνει ίδια με την ημέρα που το αγοράσατε.

ΑΠΩΘΕΙ ΤΙΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ
Το Q2 LEATHERCOAT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει τις δερμάτινες επενδύσεις, για το
μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα από τη σκόνη, τον ιδρώτα, το αλάτι κ.α. Οι υδροφοβικές του ιδιότητες
και η ισχυρή του πρόσφυση με την επιφάνεια βοηθούν στην προστασία του δερμάτινου σαλονιού από
οποιονδήποτε ρύπο που μπορεί να το διαβάλει και από οποιονδήποτε αποχρωματισμό που μπορεί να
προκύψει από την επαφή με δερμάτινες ζώνες, μπουφάν, τζιν κ.ο.κ.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ χΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
Το Q2 LEATHERCOAT είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μετά από ένα σωστό καθαρισμό του δέρματος,
εφαρμόζετε με ένα μαλακό πανί από μικροΐνες μια ομοιόμορφη στρώση. Με αντοχή έως και 3 μήνες,
αυτή η υδρόφοβη επικάλυψη παρέχει προστασία από υγρά, ιδρώτα, βρωμιά καθώς και εμποδίζει τη
μεταφορά χρωμάτων από τα ρούχα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν λεκέδες στο δερμάτινο σαλόνι.



ΒΑΣΗ ΑΠΟ χΑΛΑζΙΑ
Το Q2 TIRE είναι η μόνη επίστρωση βασισμένη στο διοξείο του πυριτίου. Έτσι εγγυάται όχι μόνο αντοχή,
αλλά και εξαιρετικά οπτικά αποτελέσματα.

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ
Η ικανότητα του να απωθεί το νερό και τη ρύπανση από την επιφάνεια του ελαστικού είναι μία από τις
εξαιρετικές ιδιότητές του. Ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες το ελαστικό φαίνεται σαν
καινούργιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  400 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  >>55  ππλλυυσσίίμμαατταα PPHH::  66 ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100--1155mmll  //  11  sseett

Q2 TIRE



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το Q2 TIRE ασφαλίζει όχι μόνο τα ελαστικά αλλά βελτιώνει την εμφάνιση τους, κάνοντας το τοίχωμα να
φαίνεται επισμαλτωμένο. Το αποτέλεσμα κρατάει ακόμη και μετά την επιδείνωση της υδρόφοβης
ικανότητας των ελαστικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
To Q2 TIRE είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν που απωθεί την βρωμιά και κρατάει για
τουλάχιστον μία-δύο πλύσεις. Παραμένει ακόμη και κατά την εφαρμογή νερού υπο πίεση ενώ η
ικανότητά του να διεισδύει μέσα στην δομή του ελαστικού εξασφαλίζει την διατήρηση των ορατών
αποτελεσμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:


