Komplet za obnovo æarometov
arometov
Zbledela in meglena
stekla æarometov so
velika teæava.
• Veã kot le ãišãenje
in poliranje
• Z obnovo žarometov nadomestimo
poškodovano zašãitno plast
• Polepša se izgled vozila
• Poveãa se vidljivost

Prej

Potem

Kako dobro v resnici
vidite ponoãi?
pono i?

Zbledeli in megleni žarometi lahko vplivajo na to,
kako dobro vidite ponoãi.
Njihova zamenjava je lahko draga.
Obnova je cenovno zelo sprejemljiva.
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Predstavitev izdelka

“Strokovnjaki za zaščito”

EVER-WEAR KOMPLET ZA OBNOVO žAROMETOV
Izboljšajte vidljivost • Izboljšajte izgled

• Prihranite več sto evrov

Problem
Velika večina današnjih vozil ne uporablja več steklenih
žarometov, ampak plastične, s tankim nanosom pokrivne
plasti, ki ščiti lečo.
Čez čas ultra vijolični žarki in nesnaga kot naprimer kisel
dež in črepinje na cesti, poškodujejo in umažejo ta nanos.
Halogenski žarometi delujejo pri zelo visoki temperaturi,
kar dodatno pripomore k oksidaciji te plasti.
Oksidacija in poškodbe so vidni kot zamegljena plast, ki
lahko zmanjša moč žarometa in s tem izhodno moč luči,
ter tako značilno zmanjša vidljivost in varnost ponoči.
To vas dvojno oškoduje, saj zamegljeni žarometi
pripomorejo tudi k slabšemu izgledu vašega vozila.

Rešitev
Do nedavnega, je bila zamenjava edina rešitev, ki je stala nekaj sto evrov
za vsak žaromet. Nato so se pojavili izdelki, ki so oglaševali poliranje z
voskom ali silikonskim premazom.
Sedaj Ever-Wear Komplet Za Obnovo Žarometov omogoča učinkovito
nadomestilo za zamenjavo žarometov, ki naredi novi polimerski nanos
na leči. Ever-Wear-ov edinstveni postopek odstrani oksidirano plast,
spolira lečo in namesti zaščitno plast, ki je odporna na ultra-vijolične žarke.
Obnovljen žaromet je čist in deluje kot nov, ter je boljši od voskov in
silikonskih premazov, tako v izgledu, kot v delovanju.

Prej

Potem

Enostavna uporaba
V današnjih časih lahko zamenjava žarometa zahteva odstranitev mnogih komponent s sprednjega dela
vozila, kar lahko traja dolgo časa in posledično pri serviserju stane veliko denarja.
Popolno nasprotje je Ever-Wear-ov komplet za obnovo, saj nam za popravilo vsakega od žarometov
vzame le 15 minut časa, in zanj ni potrebno razstaviti vozila. Vsak komplet vsebuje razumljiva navodila;
za uporabo pa ne potrebujemo dodatnega znanja ali posebnega orodja.

Značilnosti.............................. Čemu koristi
Odstranitev oksidirane površine....... Polepša videz vozila, izboljša
. vidljivost ponoči in s tem tudi varnost.
Tri-stopenjsko mokro peskanje ........ Popolnoma odstrani oksidirane premaze in zgladi površino leče.
Čistilec leč........................................ Pripravi površino leče za novi premaz
Tekoč polimerski nanos.................... Omogoča zaščito pred ultravijoličnimi žarki, popravi in zapolni
manjše nepravilnosti na leči in se strdi v kristalno čisto zaščito,
ki je enaka kot tista na novem žarometu.

Pakiranje: 12 kompletov v kovčku Kataloška številka: EH 12
65

