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Kolorowa ochrona dla Twojego samochodu - Lakiery Super Color Auto firmy Den Braven

Dla wielu z nas samochód jest prawdziwym oczkiem w głowie. Nic więc dziwnego, że chcielibyśmy, by jak najdłużej
zachował swój blask, jakim mogliśmy cieszyć się zaraz po zakupie. Niestety, jest to nieraz wyjątkowo trudne,
szczególnie w większych miastach, gdzie otarcia, zadrapania czy wgniecenia są dość częstą zmorą posiadaczy aut.
Dlatego też firma Den Braven przygotowała specjalistyczną linię lakierów w spray’u Super Color Auto, które pomogą
zabezpieczyć nasz samochód i przywrócić mu dawną świetność.

Drobne uszkodzenia lakieru naszego samochodu mogą zdarzyć się wszędzie, bez względu na to, jak bardzo staramy się
ich uniknąć. Przypadkowe zarysowanie karoserii na parkingu, obicie zderzaka czy nawet celowe uszkodzenie
wynikające z działania wandali. Oczywiście, nawet w przypadku tak niewielkich problemów, istotna jest szybka
reakcja, ponieważ naruszenie struktury lakieru może z czasem spowodować pojawienie się rdzy powodującej dalsze
zniszczenia. Dlatego też, firma Den Braven wprowadziła na rynek linię lakierów Super Color Auto, które pozwolą nam
zadziałać od razu, nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń.
Szybka i skuteczna naprawa
Na linię lakierów Super Color Auto firmy Den Braven składa się pięć produktów, pozwalających na kompleksową
naprawę karoserii naszego samochodu. Pierwszym jest antykorozyjny lakier podkładowy w spray’u Auto Primer.
Pozwala on zabezpieczyć karoserię przed działaniem czynników atmosferycznych, zapewnia dobre krycie i stanowi
swoistą bazę dla dalszych poprawek. Kolejnymi elementami linii Super Color Auto firmy Den Braven są Auto Zderzak
oraz Auto Akryl. Pierwszy z nich jest lakierem akrylowym stworzonym specjalnie z myślą o renowacji i konserwacji
zderzaków oraz spojlerów samochodowych, natomiast drugi jest lakierem motoryzacyjnym pozwalającym przywrócić
blask naszej karoserii. Akrylowy lakier tworzy w zależności od rodzaju i koloru połyskliwą lub matową,
termoplastyczną powłokę. Jest ona wysoce odporna na zadrapania, promieniowanie UV i odbarwienia, dzięki czemu na
długi czas zachowuje żywy i piękny kolor. Oba produkty charakteryzują się krótkim czasem schnięcia oraz bardzo
dobrą przyczepnością i kryciem. Dzięki temu nie tylko doskonale maskują odbarwienia w głębszych warstwach, ale
również nie spływają po nałożeniu, co jest szczególnie istotne podczas konserwacji pionowych powierzchni. Co
więcej, oba lakiery nie zawierają żywic alkidowych (składają się w 100% z żywicy akrylowej) czy szkodliwego
toluenu.
Auto dobrze zabezpieczone
Ostatnie dwa elementy wchodzące w skład linii Super Color Auto firmy Den Braven nie służą do naprawy uszkodzeń,
a pozwalają na profilaktyczne zabezpieczenie naszego samochodu i drobne poprawki. Pierwszym z nich jest Auto
Bitum, czyli spray stworzony na bazie bitumów, pozwalający zabezpieczyć podwozie samochodu przed niszczącym
wpływem warunków zewnętrznych, takich jak błoto pośniegowe czy sól drogowa. Jest to istotne w przypadku nadkoli,
które są szczególnie narażone na wpływ tego rodzaju czynników. Auto Bitum tworzy wodoodporną, antykorozyjną
i elastyczną powłokę, która skutecznie ochroni powierzchnię przed działaniem nawet najcięższych warunków
atmosferycznych. Ostatnią propozycją z linii Super Color Auto jest nitro alkidowy, chemoodporny lakier
nawierzchniowy Auto Felga, stworzony na bazie żywic syntetycznych. Może on być z powodzeniem stosowany na
elementach wykonanych
z aluminium, stali czy tworzyw sztucznych, dzięki czemu doskonale nadaje się do zabezpieczenia felg, kołpaków, ram,
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listew lub innych tego typu elementów, zapewniając im doskonały wygląd oraz bezpieczeństwo na długie lata.
Karoseria samochodu, która stanowi nie tylko ozdobną, ale i ochroną warstwę auta narażona jest na liczne uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne czy też te spowodowane przez czynniki atmosferyczne. Dlatego też wymaga ona
odpowiedniej konserwacji i natychmiastowej naprawy nawet najmniejszych ubytków. Seria specjalistycznych lakierów
w spray’u Super Color Auto firmy Den Braven pozwoli wykonać te zadania z fabryczną precyzją.
www.denbraven.pl
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Firma Den Braven East Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania została założona w 1991 roku jako
wschodnioeuropejski oddział Grupy Den Braven. Holding Den Braven Sealants jest liderem technologii uszczelnień w
Europie, a marka Zwaluw (Jaskółka z j. holenderskiego) jest rozpoznawalna na całym świecie. Terenem działania Den
Braven East jest nie tylko Polska, ale i inne kraje Europy Wschodniej i Azji (Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina,
Białoruś, Azerbejdżan i Kazachstan). Od 2000 r. dysponuje również oddziałem w Moskwie. Den Braven East oferuje
szeroki wybór produktów chemii budowlanej obejmujący: silikony, piany poliuretanowe, masy uszczelniające, takie jak
akryle, kauczuki
i butyleny, kleje montażowe, kleje do drewna i paneli, MS – polimery, kity, fugi, szpachlówki, grunty, impregnaty do
drewna, plastyfikatory, środki czyszczące, taśmy dekarskie, samorozprężne taśmy uszczelniające, szpachelki, lakiery w
sprayu, hydroizolacje, akcesoria do pian poliuretanowych, pistolety ręczne oraz pneumatyczne i akumulatorowe do
silikonów, narzędzia. Dzięki uznanej jakości produkty Den Braven znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie,
przemyśle, motoryzacji, szklarstwie i gospodarstwie domowym. Den Braven dysponuje magazynami o powierzchni
ponad 5000 miejsc paletowych. Produkty firmy dostarczane są w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
Den Braven East
więcej informacji - PRESS BOX
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