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2 SONAX Xtreme Polish+Wax 2
Sisältää kevyesti puhdistavia, maalipinnalle
hellävaraisia aineita. Puhdistus- ja kiillotusvaiheen
aikana minimaalisen pienet nanohiukkaset
tunkeutuvat maalipinnan huokosiin.
Polish+Wax 2:lla tasoittuvat pienet naarmut
ja epätasaisuudet, aikaansaaden maalipinnalle
hohtavan kiillon.
Antaa pitkäkestoisen suojan maalipinnalle.
Erittäin helposti kiillottuva.
Sisältää aitoa Carnauba-vahaa.

Kiiltoaan hieman menettäneille maalipinnoille

3 SONAX Xtreme Cleaner+Wax 3
Sisältää tehokkaasti maalipintaa puhdistavia aineita.
Puhdistus- ja kiillotusvaiheen aikana minimaalisen pienet
nanohiukkaset tunkeutuvat maalipinnan huokosiin.
Cleaner+Wax 3 poistaa naarmut, elvyttää himmentyneet
pinnat, jättäen jälkeensä syvän kiillon.
Kirkastaa maalipinnan värin.
Helposti kiillottuva.
Sisältää aitoa Carnauba-vahaa.

Himmentyneille ja sään vaurioittamille maalipinnoille

1 SONAX Xtreme Liquid Wax 1
Häikäisevän kirkas kiilto ja optimaalinen tiiviys.
Erinomaisen hyvä ja pitkäkestoinen suoja maalipinnalle.
Ei jätä maalaamattomille muovipinnoille vaaleita vahajälkiä.
Erittäin helposti kiillottuva – n. 40 %:n ajansäästö.
Sisältää runsaasti aitoa Carnauba-vahaa.

Uusille maalipinnoille

Hyvä vaha antaa maalipinnalle syvän kiillon, kirkastaa haalistuneet värit,
poistaa pienet naarmut, vähentää pinnan vaurioita ja antaa optimaalisen
vahasuojan. Autovahalta toivotaan korkealaatuista lopputulosta ja
helppokäyttöisyyttä. Hyvä vaha on myös hellävarainen maalipinnoille.

SONAXilla ollaan pureuduttu kaikkeen yllämainittuun laajan testiohjelman
kautta ja tuloksena on syntynyt SONAX Xtreme NanoPro -nanovaha.

SONAX Xtreme NanoPro on nanoteknologiaan pohjautuva
maalipintojen hoitosarja.

SONAX Xtreme NanoPro sopii kaikille maalipinnoille: perinteisille
(tavallisille ja metallihohtoisille) sekä naarmuuntumattomille maalipinnoille.

SONAX Xtreme NanoPro sisältää korkealaatuista Carnauba-vahaa
nanokokoisina* hiukkasina.

Hyvän lopputuloksen ja onnistumisen seurauksena auto saa poikkeuksellisen
syvän kiillon ja pitkään kestävän, optimaalisen vahasuojan.

Se on helppokäyttöinen ja mahdollistaa jopa 40 %:n ajansäästön.

Nanoteknologian edut: Vahahiukkaset [1] mukautuvat täydellisesti
maalipinnan rakenteisiin eikä niitä tarvitse hangata voimakkaasti
sisään huokosiin.
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Perinteisten autovahojen isompien vahahiukkasten tunkeutuminen
maalihuokosiin, niin tavallisissa [A1] kuin naarmuuntumattomissa [B1]
maaleissakin, on rajoitteista.
Minimaalisen pienet vahahiukkaset löytävät tiensä vaivattomasti
maalipinnan pienimpiinkin huokosiin. Edellä mainitulla tavalla
SONAX Xtreme NanoPro täyttää pienimmätkin epätasaisuudet
ja naarmut, antaen maalipinnalle tasaisen kiillon [A2 ja B2].

Nanoteknologiaan perustuvat nanovahahiukkaset [1]
ovat merkityksellisesti pienempiä kuin perinteisissä autovahoissa [2].

Perinteisen [A] ja uuden naarmuuntumattoman maalipinnan [B] ero
on niiden toisistaan poikkeavien molekyylirakenteiden tiheydessä.
Tästä johtuen pinnoilla on erilaiset naarmuuntumisen
kesto-ominaisuudet.

Teknologia


