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Ceramic Guard er et nytt gjennombrudd i faget av silisiumbaserte nanocoatinger. 
Med dette revlusjonerende produktet er det nå mulig å legge en veldig glatt og holdbar 

beskyttende coating med høy glans, i ett steg. Ceramic Guard styrker og øker hardheten 
i lakken,og gir økt beskyttelse mot riper.

Lakken blir synlig dypere i både farge og glans. Kombinert med en «enkel å holde ren»
effekt, og et sterkt vannavvisende lag, er dette beskyttelse for bilens lakk! 



Et teknologisk gjennombrudd

Dråpevinkel uten Ceramic Guard 
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Et teknologisk gjennombrudd
Gjennombruddet starter på molekylært nivå. Der mange coatinger bruker silisium oksid(SiO2), 

har oksygenet I Ceramic Guard blitt erstattet med karbon. Dette SiCarbon+ molekylet resulterer i 
en bedre tykkelse på laget som legges. Med SiO2, forsvinner 30% av laget I herdingsprosessen. 
Mens SiCarbon+ har et maksimalt tap på bare 5%. Karbonet fester seg innimellom silisium slik 
at Ceramic Guard til slutt oppnår en høyere tetthet. Dette resulterer I sterkere ripebeskyttelse, 
fleksibilitet og permanent adhesjon av nanomolekylene som kun kan fjernes ved bruk av grov 

polering eller med løsemidler. 

Takket være årevis med erfaring med lakkbeskyttelse, har Cartec klart å gi det siste 
i polymerteknikker til SiCarbon+ coatingen. Dette gir en dråpevinkel på 110° med en 

ekstremt glatt overflate, etter påføring.

   



Permanent beskyttelse
En revolusjonerende coating som gir en meget god beskyttelse, og gir lakken en avvisende 

effekt mot smuss og vann. Dette gjør rengjøringen av bilen enkel. Insekter forsvinner som snø i 
solen, og lakken er optimalt beskyttet mot skitt fra veien, salt, uv-stråling, agressive kjemikalier 

(ph2 og ph13), og alt som utgjør en trussel for lakken. I tillegg gir Ceramic Guard lakken en 
ekstremt høy og synlig glans. Selv om et lag er mer enn godt nok, kan Cermaic Guard 

pålegges i flere lag. Som et resultat av dette vil tykkelsen på laget øke lakkens hardhet, 
som igjen fører til at dybden og glansen styrkes ytterligere. 

   



Permanent beskyttelse





Spesialister
Ceramic Guard legges på av erfarne eksperter som vet hvordan coatingen skal anvendes. 

De vet også hva lakken trenger av behandlig før coatingen skal legges på. Hvordan behandling 
lakken mottar i forkant av er veldig viktig, og har stor betydning på det endelige resultatet.

Ceramic Guard 4life garanti
Ceramic Guard gir en standard garanti på 3 år på det behandlede lakkarbeidet. Garantien 

gjelder så lenge behandlingen har blitt gjennomført av en Ceramic Guard spesialist i henhold 
til de korekte påføringsforholdene og metodene. Med Ceramic guard 4life er det mulig å forlenge 

garantiperioden. En årlig inspeksjon og vedlikeholdsbehandling av Ceramic Guarden sikrer 
videreføringen av garantiperioden. Garantien forlenges med et år per inspeksjon og 

vedlikeholdsbehandling. Denne behandlingen utføres av en Ceramic Guard spesialist. 



Produsenten Cartec BV



Produsenten Cartec BV
Cartec har produsert profesjonelle polish-, vedlikeholds- og beskyttelsesprodukter i over 30 år. 
I tillegg til produksjon og salg i Nederland, brukes produktene verden over med stor suksess. 

Cartec er tilgjengelig i over 50 land. 

Produktene utvikles i vårt eget labratorium i Nederland. Erfarne spesialister arbeider daglig med 
innovasjon og utvikling av oppskrifter. I tillegg produseres produktene under samme tak på den 

moderne fabrikken i Nederland. Dette gjør oss i stand til å fortsette og prudusere innovative 
produkter, som møter de høye standardene til våre profesjonelle kunder. 
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