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Perfecte
Montage
Het Materiaal
ColorChange-CarWrap PVC-folie

ColorChange-CarWrap PVC-folie

Geproduceerd uit speciaal hoogwaardig hybridePVC (Polyvinylchloride) voor een optimale
(kleur)stabiliteit en weers- en UV-bestendigheid.
Geschikte toepassingen zijn:
- Complete fullwraps voor auto’s
- Autographics- en beletteringen

Technische basisgegevens
Dikte folie
Dikte kleefstof
Treksterkte
Montage temp.
Temp.bereik
Levensduur
Ontvlambaarheid

100mu
18mu
> 30Nm/mm2
+ 8 tot + 50 C.
- 40 tot + 90 C.
Circa 5 tot 7 jaar
Zwaar ontvlambaar
Zelfdovend

SFP Automotive-folies worden door speciaal
geschoolde professionals op lakoppervlaktes
aangebracht. Andere toepassingen moeten voor
in gebruik name proefondervindelijk worden
vastgesteld.

Nieuwe kleur
De verwerking van ColorChange-CarWrap PVC-folie
is vanzelfsprekend werk voor professionals. Alleen
onze specialistische dealers hebben de ervaring en
know-how voor optimale uitvoering van het werk.

Zonder lak

Professionele producten benutten hun potentie alleen
in handen van de professionals.
Periodiek organiseren wij trainingen welke u in relatief
korte tijd de kneepjes van het thema carwrapping
leren. Vraag ons naar de actuele trainingsdata’s.
SFP Surface Film Protectives
Zeven Bosjes 367
NL-7609 GZ ALMELO
T: 0031-(0)546-457522
F: 0031-(0)847-138557
I: www.lakbeschermingsfolie.nl
E: info@s-f-p.nl

Dé hoogste kwaliteit beschermingsen designfolies met dé perfecte passing
in elke vorm
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Nieuwe kleur

Niet alleen voor

Zonder lak

Duitse taxi’s

De voordelen

Ook voor uw auto
ColorChange-CarWrap PVC-folie
Tijdelijk kleurwisseling van uw voertuig.
Uniek product voor de signbranche, reclame-bedrijven
etc... Een uitstekende methode om bedrijfsauto's
eenvoudig en snel in de huiskleur van uw organisatie
te brengen
Denk hierbij aan taxi's, politievoertuigen en voertuigen
van telecombedrijven etc...
Het is duidelijk dat een auto in een incourante kleur in
de gebruikte automarkt minder waarde behoudt dan
een vergelijkbare auto in een zilver of zwarte kleur. De
kleur is voor de beste restwaarde even zo belangrijk
als uitrusting, technische staat en algehele verzorging
van de auto.
Hier biedt ColorChange-CarWrap PVC-folie de
oplossing. Deze hoogwaardige kleurfolies worden met
een speciale behandeling op het lakoppervlak
aangebracht. Na looptijd van de huiskleur of de auto
laat de folie zich weer eenvoudig verwijderen.

1. Snel, uw auto klaar en rijdbaar binnen 1 dag
2. Relatief goedkoop en efficiënt in verg. met spuiten
3. Snel verwijderbaar, uw auto blijft origineel
4. De restwaarde verbetert aanzienlijk
5. Bescherming van de originele lak tegen
mechanische en chemische invloeden
6. Wasstraatbestendig

Dé optimale oplossing voor
huisstijl kleurveranderingen
voor taxi’s, wagenpark- en
special-vehicles etc…

Ook complexe details kunnen
met ColorChange-CarWrap
folie worden behandeld.

16 kleuren
uit voorraad
leverbaar

Denk hierbij aan
grilles en spiegels.
Het resultaat is op het eerste
en tweede gezicht nauwelijks
van niet met ColorChangeCarWrap PVC-folie
beklede carrosseriedelen
te onderscheiden.

Folie- en
kleurmonsters
sturen we u
graag toe

