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KARTA TECHNICZNA LISTOPAD 2020 

Uwaga: Prezentacje dotyczące wydajności i przydatności do użytku zawarte w niniejszej karcie technicznej mają jedynie charakter 

orientacyjny. Ponieważ tylko użytkownik jest świadomy specyficznych warunków, w których produkt będzie używany, to na 

użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.  

XPEL FUSION PLUS PLASTIC & TRIM to elastyczna i cienka powłoka ceramiczna, która pomaga chronić 

plastikowe elementy i gumowe wykończenia pojazdów przed blaknięciem z powodu szkodliwych 

promieni UV. XPEL FUSION PLUS PLASTIC & TRIM pomaga również chronić tworzywa sztuczne i 

wykończenia przed plamami. 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

WŁAŚCIWOŚCI DANE 

Pojemność butelki 50 ml 

Okres trwałości 
12 miesięcy, jeśli produkt nie był otwierany i 
przechowywany jest w stanie suchym w temperaturze od 
18 -23 stopni C. 

Aplikacja 
Aplikacja ręczna za pomocą dołączonego aplikatora 
piankowego i tkaniny z mikrozamszu 

Wygląd Substancja bezbarwna 

Czas schnięcia Wstępny czas schnięcia 30 – 60 minut 

Czas utwardzania Wstępne utwardzenie po 4 h. Pełna twardość po 3 dniach. 

 

ZASTOSOWANIA DOCELOWE 
 
Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS PLASTIC 
& TRIM ułatwia ochronę tworzyw sztucznych i 
materiałów wykończenia pojazdów. Wszystko 
zaprojektowane, aby zapewnić lata ochrony.  

 

 

WARSTWA 

PRODUKTU 

GRUBOŚĆ POWŁOKI 

1µm (0,001 mm) 
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orientacyjny. Ponieważ tylko użytkownik jest świadomy specyficznych warunków, w których produkt będzie używany, to na 

użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.  

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

Poniżej znajdują się nasze zalecane instrukcje dotyczące przygotowania i aplikacji XPEL FUSION PLUS PLASTIC & 

TRIM. Ten produkt jest wyłącznie produktem stosowanym profesjonalnie. Poniższe informacje stanowią jedynie 

podstawowe wytyczne dotyczące stosowania. Nie próbuj aplikować produktu bez odpowiedniego przeszkolenia i 

certyfikatu XPEL. 

 

KROK 1 KROK 2 

KROK 3 KROK 4 

Upewnij się, że tworzywo sztuczne jest 

wyjątkowo czyste, suche, wolne od piachu i 

zanieczyszczeń 

Nałóż preparat na dostarczony aplikator lub 

tkaninę z mikrozamszu i rozpocznij aplikację na 

oczyszczonej powierzchni. 

Po wyschnięciu (około 10-45 sekund), wytrzyj 

powierzchnię czystym ręcznikiem z mikrofibry.  

Usuń resztki powłoki nową, czystą tkaniną z 

mikrofibry. 

Przed użyciem pozostaw powierzchnię do 

całkowitego wyschnięcia. 

Początkowy czas schnięcia: 30 – 60 minut 

Czas przed zamoczeniem powierzchni: 

minimum 4 godziny 

Pełne utwardzenie: 24 godziny 


