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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.  

Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY zapewnia doskonałą ochronę tapicerki, dywanów, 

powierzchni skórzanych i winylowych. XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY chroni powierzchnie, 

jednocześnie zachowując fabryczny wygląd i naturalne wykończenie. 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

WŁAŚCIWOŚCI DANE 

Pojemność butelki 500 ml 

Okres trwałości 
12 miesięcy, jeśli produkt nie był otwierany i 
przechowywany jest w suchym pomieszczeniu w 
temperaturze od 18-22 stopni C. 

Aplikacja 
Butelka z atomizerem i spustem ręcznym oraz tkanina z 
mikrofibry stosowana w temperaturze od 10° C do 32° C. 

Wygląd Substancja bezbarwna 

Czas schnięcia 30 do 60 minut 

Czas utwardzania Pełna twardość po 24 godzinach 

 

ZASTOSOWANIA DOCELOWE 
 
Powłoka ceramiczna XPEL FUSION PLUS 
TAPICERKA tworzy trwałą osłonę dzięki 
właściwościom hydrofobowym i odporności na 
plamy oraz zalanie na tkaninach, dywanach, 
skórze i powierzchniach winylowych. 
Wszystko zaprojektowane, aby zapewnić 
wieloletnią ochronę.  

 

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 

UPHOLSTERY. 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 

Przed nałożeniem produktu upewnij się, że 

wszystkie tkaniny, dywan, skóra i winyl są 

czyste i suche. 

Przetestuj niewidoczny obszar, aby potwierdzić 

kompatybilność przed nałożeniem na całą 

powierzchnię. 

W przypadku tkanin i dywanów: rozpylić produkt 

na dywan lub tkaninę w kształcie litery X, 

całkowicie pokrywając powierzchnię. Jeśli 

zauważysz pozostałości, użyj suchej gąbki lub 

mikrofibry, aby wmasować produkt w 

powierzchnię. 

W przypadku skóry i winylu: rozpyl produkt na 

ręcznik z mikrofibry, a następnie wytrzyj 

powierzchnię, aż nie zauważysz żadnych 

pozostałości preparatu. 

Przed użyciem pozostaw powierzchnię do 

całkowitego wyschnięcia. 

Dywan i tkanina: około 60 minut. 

Skóra i winyl: około 30 minut. 


