
SIKÇA SORULAN SORULAR

Seramik kaplama nedir ?

Eski tip koruma performansı düşük en fazla 6 ay ömrü olan boya korumalara alternatif olarak

geliştirilmiş yenilikçi, daha uzun ömürlü ve daha yüksek performanslı çeşitli boya koruma

sistemlerinin genel tanımıdır.

Matrix Micro Coatings seramik kaplama nedir ?

ABD’de 2002 yılından beri kullanılan, oluşturduğu derin parlaklığı tüm çevresel doğal asitlere

ve tüm çevresel aşındırıcılara karşı uzun yıllar boyu koruyabilen dünyanın en gelişmiş

formulasyonlar serisidir.

Matrix Micro Coating’in diğer seramik kaplama ürünlerine göre farkları nelerdir ?

Matrix Micro Coatings yenileme gerektirmeden verdiği derin parlaklığı, uzun yıllar boyu araç

yüzeyinde tüm performansı ile korumayı sürdürür. Sararma, dökülme, çatlama gibi yüzey

bozukluklarına ve zaman içinde boyaya zarar verme gibi sorunları da asla yaşatmaz. Matrix Micro

Coatings en kuvvetli çevresel asitlerde bile boyayı koruma performansını devam ettirebilir.

Matrix Micro Coatings neye karşı korur ve hangi durumlarda faydalıdır ?

Tüm çevresel asitler (kuş pisliği, böcek kalıntıları, asit yağmuru, ağaç reçinesi vs) tüm diğer

çevresel aşındırıcılar (yol tuzu, oksidasyon, ultraviyole) ve hafif sürtünmelere karşı korur.

Derin ve kalıcı parlaklık verir ve daha kolay temizlenmesine olanak sağlar.

Matrix Micro Coatings’in çizilmelere karşı dayanımı nedir ?

Mutlaka ciddi anlamda çizilmelere karşı dayanım artışı söz konusudur. Doğada çizilemeyecek

hiçbir yüzeyin bulunmadığı gerçeği ile, “çizilmezlik” iddiası Matrix Micro Coatings için de geçerli

değildir. Özellikle aracın temizlenmesinde ve kurulanmasında oto şampuanı, sünger ve

temiz/tozsuz bez kullanımı gerekliliğini vurgulamak isteriz.



Matrix Micro Coatings uygulanan araçlara bakım gerekir mi ?

Hayır, gerekmez. Sözkonusu performansın sürekliliği için ek veya tekrarlanan uygulamalara gerek

yoktur. Sadece zaman içinde azalabilecek hidrofobikliğin tekrar yerine gelmesi için wax veya cilalı

yıkama tarzı ürünler istenirse uygulanabilir. Bu kapsamda kullanılabilecek en etkili ürünün yakında

Matrix Micro Coatings tarafından temini mümkün olacaktır.

Matrix Micro Coatings seramik kaplama araç boyasında ne kadar kalınlık oluşturur ?
Bu kalınlık boya kalınlığı ölçüm testinde sıkıntı yaratır mı ?

Nanopartikül teknolojili olan Matrix Micro Coatings en fazla 10 mikron kadar bir kalınlık

oluşturacaktır. Boya ölçüm cihazlarında ise orijinal boya 65-85 mikron arası iken, tamirat ve

tekrar boya işlemi görmüş bölgelerde boya 250-450 mikronlara kadar ulaşmaktadır. Dolayısı ile

bu konuda endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.

Seramik kaplamaların boyanın hava ile temasını kesmesi ve dolayısı ile sağlıksız bir
uygulama oluşu ile ilgili iddialar doğru mudur ?

Her yeni teknolojinin ilk başlarda baltalanmaya çalışıldığı gerçeği ile, bu yeni nesil boya koruma

sistemleri için de farklı şüpheci yaklaşımları olağan karşılıyoruz. Seramik kaplamaların aracın

boyasının hava ile temasını kestiği (veya kesmesi gerektiği) doğrudur. Hava ile temasının

kesilemediği eski nesil boya koruma sistemleri ile günümüzde seramik koruma adı altında

uygulanan birçok nano ürünün ömürleri hem çok kısa, hem de koruyucu performansları çok

kısıtlıdır. Standart boya yüzeyi oksidatif yıpranmaya karşı savunmasızdır. Matrix Micro Coatings’in

farklı inorganik silisyum bileşikleri ve birçok eşsiz katkı maddesinin yüzeyde oluşturduğu kalıcı

üç boyutlu matrix, boyanın hava ile temasını keserek onun ilk günkü canlı ve parlak showroom 

parlaklığını kalıcı kılacaktır.


