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ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το Q² CanCoat EVo είναι η πιο εύκολη επίστρωση που επίστρωση που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι
επίσης το προϊόν με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για την προστασία ή τη συντήρηση του
αυτοκινήτου σας με κεραμική επίστρωση. Τα 200ml του, σας επιτρέπουν να το επικαλύψετε ή να το
εφαρμόσετε ξανά πάνω από 10 έως 15 φορές!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

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

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  1122 μμήήννεεςς  //  1122..000000  χχλλμμ ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100--1155  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 CANCOAT EVO



ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Q² CanCoat EVo προσφέρει πιο ανθεκτική απόδοση, βελτιωμένη οπτική βελτίωση και
υδροφοβικές ιδιότητες - όλα αυτά χάρη στην ενημερωμένη φόρμουλα EVo. Παραμένει τόσο εύκολο
στην εφαρμογή του όσο στο παρελθόν, αλλά τώρα διαθέτει ακόμα πιο εύκολο σκούπισμα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απλώς ψεκάστε πάνω στο πανάκι από μικροΐνες και σκουπίστε μέχρι να επιτύχετε πλήρη γυαλάδα.
Αυτό είναι πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσετε το Q² CanCoat EVo! Τώρα στη μορφή EVO για να σας
παρέχει μια πιο ανθεκτική αλλά εύκολη στην εφαρμογή επίστρωση με βάση το SiO2.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q² CanCoat EVo είναι η πιο ευέλικτη κεραμική επίστρωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε χρώμα,
επένδυση, ζάντες, μέταλλο, ανθρακονήματα ή PPF/βινύλιο. Είναι τόσο αυτόνομο προϊόν όσο και τελική
επίστρωση. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην ψεκάζετε ποτέ προς την κατεύθυνση του οχήματος και να εργάζεστε σε
περιοχή με χαμηλή κίνηση αέρα για να αποφύγετε τον υπερβολικό ψεκασμό. Εργαστείτε σε μικρά
τμήματα για να αποφύγετε τις ραβδώσεις.



ΕΥΚΟΛΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
Με την εισαγωγή των τύπων EVo, το Q² onE EVo είναι ακόμα πιο απλό στην εφαρμογή από πριν.
Προσφέρει μεγάλη αντοχή, βελτιωμένη κατά 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση.
Η μεγαλύτερη απόδοση και η υψηλότερη χημική αντοχή το καθιστούν μια εξαιρετική επίστρωση για
κάθε επαγγελματία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² ONE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML /
INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML / 50 ML / 100 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  2244  μμήήννεεςς  //  2255..000000  χχλλμμ ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2255--3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 ONE EVO



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ & ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ
Το Q² onE EVo ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες που έχουν οι λάτρεις της φροντίδας του
αυτοκινήτου. Το Q² onE EVo συνδυάζει τα οφέλη όλων των μορφών προστασίας. Παραμένει τόσο
εύκολο στην εφαρμογή όσο το φυσικό κερί και παραμένει ανθεκτικό όσο μια κανονική επίστρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε μικρά τμήματα - μέγιστο 50x50 cm. Σκουπίστε αμέσως με το
Q²M SoftWipE ή το Q²M poliShWipE. Το Q² onE EVo δημιουργεί ένα παχύ στρώμα, επομένως θα
χρειαστείτε μια απορροφητική πετσέτα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η επιλογή των πετσετών για το σκούπισμα
επίστρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο - ανάλογα με τη βαφή και το
κλίμα, ακόμη και το Q²M SuEdE μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την τελειοποίηση της
επιφάνειας.



ΓΥΑΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
Το Q² purE EVo συνδυάζει δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής επίστρωσης: ένα πολύ υψηλό
επίπεδο γυαλάδας και εξαιρετική αντοχή. Όντας εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά, προστατεύει από όλους
τους τύπους περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Q² purE EVo προσφέρει φανταστικό βάθος και καθαρή
γλυκιά γυαλάδα. Το Q² purE EVo εκπλήσσει με τη γυαλάδα που μοιάζει με γυαλί, όντας μάλιστα από
αυτή την άποψη άξιος αντίπαλος των ποιοτικών φυσικών κεριών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² PURE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML /
INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  3366  μμήήννεεςς  //  4400..000000  χχλλμμ ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  2255--3300  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 PURE EVO



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Q² purE EVo σημαίνει καθαρή κεραμική προστασία. Χτίζει ένα πολύ παχύ στρώμα, επομένως
απαιτεί μόνο αυτό το στρώμα για να είναι πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό. Ο πλέον εκτεταμένος
χρόνος σκουπίσματος καθιστά ακόμα πιο εύκολη την εργασία. Το κιτ Q² purE EVo περιλαμβάνει ένα
εργονομικό απλικατέρ, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε ένα ολόκληρο πάνελ. Σε σταθερή κατάσταση και όταν εφαρμόζεται
από φρέσκο μπουκάλι, το Q² purE EVo μπορεί να σκουπιστεί ακόμη και έως και 10 λεπτά μετά την
εφαρμογή, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία, μειώστε το
χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών και σκουπίστε αντίστοιχα. Το άμεσο σκούπισμα παραμένει μια
επιλογή. Συνιστούμε το Q²M SoftWipE ή το Q²M poliShWipE. Το Q² purE EVo δημιουργεί ένα παχύ
στρώμα, επομένως θα χρειαστείτε μια απορροφητική πετσέτα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η επιλογή των πετσετών
για το σκούπισμα επίστρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο. Ανάλογα
με τη βαφή και το κλίμα, ακόμη και το Q²M SuEdE μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την
τελειοποίηση της επιφάνειας.



Q2 MATTE EVO

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MATTE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE MATTE 100ML /
INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER 

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  2244  μμήήννεεςς //  3300..000000  kkmm  ••    ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111 ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  3300--5500  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Q² MattE EVo είναι το ουδέτερο φινίρισμά του σε ματ ή σατέν
χρώματα. Η σύνθεσή του με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
παρέχει υψηλή UV και χημική προστασία σε συνδυασμό με εξαιρετικές ιδιότητες αυτοκαθαρισμού στην
πολύ απαιτητική δομή της ματ βαφής. Το κιτ Q² MattE EVo περιλαμβάνει επίσης το ειδικό υδρόφοβο
στεγανωτικό σπρέι/κεραμικό detailer σχεδιασμένο για ματ χρώματα - Q²M CurE MattE μαζί με όλους
τους απαιτούμενες εφαρμοστές και ένα εγχειρίδιο χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Το Q² Matte EVo έχει σχεδιαστεί από την αρχή μόνο για ματ και σατέν φινιρίσματα. Επομένως, παρέχει
απίστευτη αντοχή σε σύγκριση με τα κανονικά προϊόντα επίστρωσης. Η απόδοση αυτοκαθαρισμού έχει
επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις τυπικές επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την
πολύ συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η επίστρωση Q² MattE EVo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ματ και σατινέ επιφάνειες, όπως
βαφή, φιλμ αλλαγής χρώματος, καθώς και PPF ή ανθρακονήματα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε
δημιουργήσει ένα εντελώς ομοιόμορφο και χωρίς μουτζούρες φινίρισμα πριν το σκουπίσετε. Μπορείτε
να εφαρμόσετε την επίστρωση σε πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις για να τελειοποιήσετε την κατανομή
του προϊόντος ή ακόμα και να την αλλάξετε σε κυκλική κίνηση. Χρησιμοποιήστε περισσότερη επίστρωση
από το μέσο όρο - οι περισσότερες μεμβράνες είναι πολύ πιο απορροφητικές από το χρώμα. Όπως με
κάθε κεραμική επίστρωση, να θυμάστε: η προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας, επομένως απολιπάνετε
καλά την επιφάνεια με το Q²M prEp.



Q2 MOHS EVO

Περιεχόμενα Συσκευασίας:  Q² MOHS EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML /
INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML / 50 ML / 100 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  3366  μμήήννεεςς //  4400..000000  kkmm  γγιιαα  έένναα  χχέέρριι  &&  μμέέχχρριι  4488  μμήήννεεςς //  5500..000000  kkmm  γγιιαα  δδύύοο  χχέέρριιαα  εεππίίσσττρρωωσσηηςς

••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155--2255  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Q² MohS EVo χρησιμοποιεί πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο για πρώτη φορά στη
βιομηχανία περιποίησης αυτοκινήτου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό; Η τροποποίηση των πολυσιλαζανών
στα προκαταρκτικά στάδια φέρνει τεράστια οφέλη σε όλα τα επίπεδα: ανθεκτικότητα, χημική αντοχή ή
ευκολία στη χρήση. Εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και στο σκούπισμα, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό
στα χημικά. Λεπτό και λείο, αλλά πολύ ανθεκτικό. Η γυαλάδα και η ακραία υδρόφοβη είναι απλώς
προστιθέμενη αξία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



30Ml = 50Ml
Το κλασικό Q² MohS ήταν γνωστό ως πολυστρωματικό προϊόν. Η έκδοση EVo του, το αλλάζει
και τώρα επιτρέπει μια πολύ απλή εφαρμογή με ένα μόνο στρώμα. Χάρη στη φόρμουλα, αλλά και στο
Q²M Coating appliCator, τα 30 ml της φόρμουλας EVO ισοδυναμούν με τουλάχιστον 50 ml του
αποσυρμένου, κλασικού προϊόντος που προσφέρει ακόμη βελτιωμένη απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε ένα ολόκληρο πάνελ. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία,
εφαρμόστε σε μικρότερα τμήματα και σκουπίστε αμέσως. Το προϊόν θα φουσκώσει ελαφρά στο
πάνελ - αυτός είναι ο τέλειος συγχρονισμός για σκούπισμα. Συνιστούμε το Q²M SoftWipE ή το
Q²M poliShWipE. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η επιλογή των πετσετών για το σκούπισμα επίστρωσης είναι εξαιρετικά
σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο - ανάλογα με τη βαφή και το κλίμα, ακόμη και το Q²M SuEdE
μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την τελειοποίηση της επιφάνειας.



ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Q² MohS EVo χρησιμοποιεί πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο για πρώτη φορά στη
βιομηχανία περιποίησης αυτοκινήτου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό; Η τροποποίηση των πολυσιλαζανών
στα προκαταρκτικά στάδια φέρνει τεράστια οφέλη σε όλα τα επίπεδα: ανθεκτικότητα, χημική αντοχή ή
ευκολία στη χρήση. Εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και στο σκούπισμα, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό
στα χημικά. Λεπτό και λείο, αλλά πολύ ανθεκτικό. Η γυαλάδα και η ακραία υδροφοβία είναι απλώς
προστιθέμενη αξία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Όλες οι φόρμουλες EVo μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές
συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού!
Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MOHS EVO / Q² SKIN EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML /
INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες:  30 ML & 30 ML / 50 ML & 50 ML
ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  5500  μμήήννεεςς  //  5500..000000  χχλλμμ ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1155--2255  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 SYNCRO EVO



ΔΟΥΛΕψΕ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Το Q² SynCro EVo είναι μια μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσετε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα
επίστρωσης που αποτελείται από μια εξελιγμένη βασική επίστρωση Q² MohS EVo και την τελική
επίστρωση Q² Skin EVo, η οποία αυξάνει τη γυαλάδα και την ανθεκτικότητα του υδρόφοβου εφέ.
Η τελική επίστρωση παρέχει επίσης πολύ έντονη χρωματική ενίσχυση, εύκολα αισθητή σε σκούρα
χρώματα.



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² PPF EVO 50ML / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / INSTRUCTION MANUAL
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΜΜέέχχρριι  2244  μμήήννεεςς ••    ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Το Q² ppf EVo έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες μεμβράνες προστασίας βαφής,
συμπεριλαμβανομένων των επικαλυμμένων και αυτοθεραπευόμενων εκδόσεων. Θα ενισχύσει το
χρώμα τόσο σε γυαλιστερό όσο και σε ματ φιλμ χωρίς να αλλάξει το φινίρισμα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ & ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ
Η μοναδική σύνθεση του Q² ppf EVo που περιέχει πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο το
καθιστά την πιο ανθεκτική και υδρόφοβη επίστρωση για ppf που είναι διαθέσιμη. Παραμένει πολύ λείο
και εύκολο στην εφαρμογή. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε γυαλιστερό ή ματ φιλμ αλλά και σε
οποιαδήποτε επιφάνεια περιτυλίγματος βινυλίου. Δημιουργεί μια λεία, προστατευτική στρώση χωρίς να
διακυβεύονται οι ικανότητες αυτοθεραπείας της μεμβράνης.

Q2 PPF EVO



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το Q² ppf EVo πρέπει να εφαρμόζεται σαν κανονική επίστρωση με σταυρωτή κίνηση. Εξασφαλίστε
καλή προετοιμασία της προστατευτικής μεμβράνης βαφής χρησιμοποιώντας Q²M ppf rEnEW
ακολουθούμενη από Q²M prEp για βέλτιστη συγκόλληση επιφάνειας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εργαστείτε με το
ανακλώμενο φως. Θα κάνει πιο ορατές τις ραβδώσεις ή τις μουτζούρες και θα βοηθήσει στην έγκαιρη
εξάλειψή τους. Χρησιμοποιήστε το Q²M SuEdE για να τελειοποιήσετε το φινίρισμα.



Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ gyEon ΑΝΩΤΕΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
Τέλειο ενισχυτικό γυαλάδας και υδροφοβικότητας για όλες τις επαγγελματικές επιστρώσεις. Ο ευκολό-
τερος τρόπος για να αποκαταστήσετε τις αρχικές ιδιότητες των επιστρώσεων INFINITE.

ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ” ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ dEtailErS ΤΗΣ gyEon
Το βελτιωμένο Q² CanCoat pro EVo είναι ένα φανταστικό προϊόν συντήρησης για κάθε ετήσια ή
εξαμηνιαία υπηρεσία συντήρησης. Μόλις απολυμανθεί πλήρως το χρώμα, η απλή επίστρωση wipe on-
wipe off θα παράσχει περαιτέρω επέκταση της αντοχής και της υδροφοβικότητας σε μία από τις
επιστρώσεις Q² infinitE.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT PRO EVO / 3 SPRAYHEADS / MICROFIBRE
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

ΔΔιιάάρρκκεειιαα::  ΠΠάάννωω  ααππόό  1122  μμήήννεεςς ••  ΑΑννοοχχήή  PPHH::  22--1111  ••  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη::  1100--1155  mmll//ααυυττοοκκίίννηηττοο

Q2 CANCOAT PRO EVO



ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το Q² CanCoat pro EVo είναι ένα τέλειο προϊόν εισαγωγικού επιπέδου με μια νότα αποκλειστικότητας
Certified Detailer. Είτε πρόκειται για μοτοσικλέτα, είτε για ποδήλατο είτε για RV/μηχανοκίνητο,
το Q² CanCoat pro EVo, με την απλή εφαρμογή του, είναι το προϊόν επιλογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το ειδικό όπλο των GYEON Certified Detailers. Ο πελάτης σας χρειάζεται ακόμα περισσότερη
στιλπνότητα και υδροφοβικότητα; Το Q² CanCoat pro EVo θα προσθέσει και τα δύο! Μόνο ένα απλό
στρώμα θα παρέχει προστασία τουλάχιστον ενός έτους. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το Q² CanCoat pro EVo είναι το
τέλειο προϊόν συμπλήρωσης σε αυτοκίνητα επικαλυμμένα μόνο με πιστοποιημένες επιστρώσεις μας,
διατηρώντας το φινίρισμα πάντα λείο και απωθητικό. Χρησιμοποιήστε την προσαρτημένη πετσέτα για
να εφαρμόσετε και τελειοποιήστε το φινίρισμα με ένα Q²M poliShWipE.



Q2 INFINITE BASE TYPE 1

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Q² INFINITE BASE TYPE 1 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / Q²M DEGREASE TABS /

INSTRUCTION MANUAL / WARRANTY SET / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Η πρώτη επίστρωση στον κόσμο που βασίζεται σε τροποποιημένες με φθόριο πολυσιλαζάνες. Εγγυάται
εξαιρετική αντοχή, υδροφοβικότητα και αυτοκαθαρισμό σε μία μόνο στρώση!

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ
Γιατί να ξοδέψετε τον κόπο σας για την εφαρμογή 3, 4 ή 5 στρώσεων εάν μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια
αποτελέσματα με μία μόνο στρώση κεραμικών επιστρώσεων gyEon Q² infinitE; Εξοικονομήστε χρόνο
και χρήμα επιλέγοντας αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις.





Q2 INFINITE BASE TYPE 2

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
LIGHTBOX CONTAINS: Q² INFINITE BASE TYPE 2 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / Q²M DEGREASE TABS /

INSTRUCTION MANUAL / WARRANTY SET / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΠΙΚΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Sio2
Κλασική, παχιά, επίστρωση SiO2 ενός στρώματος που επιτρέπει το σκούπισμα μετά από
έως και 20 λεπτά!

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ
Γιατί να ξοδέψετε τον κόπο σας για την εφαρμογή 3, 4 ή 5 στρώσεων εάν μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια
αποτελέσματα με μία μόνο στρώση κεραμικών επιστρώσεων gyEon Q² infinitE; Εξοικονομήστε χρόνο
και χρήμα επιλέγοντας αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις.





ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΓΥΑΛΑΔΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Q² infinitE topCoat typE 1 είναι το απόλυτο εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης και της
ανθεκτικότητας του υδροφοβικού αποτελέσματος και των δύο επιστρώσεων βάσης που προσφέρουμε.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ο πρωταρχικός στόχος του Q² infinitE topCoat typE 1 είναι να ενισχύσει την εμφάνιση και
την ανθεκτικότητα του υδροφοβικού φαινομένου καθώς και τις ικανότητες αυτοκαθαρισμού των
επιστρώσεων βάσης. Συνιστάται η χρήση της τελικής επίστρωσης σε δύσκολα κλίματα, βαριές
χειμερινές συνθήκες ή σε οχήματα που χρησιμοποιούνται έντονα με πολλά χιλιόμετρα ετησίως με
περιορισμένη συντήρηση.

Q2 INFINITE TOP COAT TYPE 1

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Q² INFINITE TOPCOAT TYPE 1 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / INSTRUCTION MANUAL /

MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML





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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:


