Waar kan VuPlex® voor worden gebruikt?
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De toepassingen van VuPlex® zijn onbegrensd en talrijk. Hoewel het specifiek
ontworpen is voor helder en/of gekleurd plastic/kunststof kan VuPlex® ook
worden gebruikt voor gepolijst metaal, geschilderde oppervlakken, etc..
Zoals u kunt zien, is VuPlex® op vele materialen toepasbaar.
Pak mee die bus en overtuig uzelf!
VLIEGTUIG

AUTO

CARAVANS

ELECTRONICA

vliegtuigramen
instrumentenbord
acryl of polycarbonaatonderdelen

raamfolie
dashboard en kunststofstijlen
kunststof koplampglas
gecoate lichtmetalen
velgen

kunststoframen
tentramen
top-/dakramen
kunststofonderdelen

DVD’s en CD’s
Plasma- en LCD-schermen
mobiele telefoon

HUIS/KANTOOR

BOOT

hoogglans keuken
kunststof voorzetramen
kunststof aquarium
granieten oppervlakken

harde kunststoframen
windschermen
ramen buiskap en/of
kuiptent
jetski’s
instrumentenbord

MOTOR/SCOOTER

Dealer:

helmvizieren
polycarbonaat windschermen
gelakte oppervlakken
gepolijst metaal
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EINDELIJK...

OVERTUIG U ZELF
VuPlex® kan op ontelbare plastic/kunststof
producten worden gebruikt om voortijdige
veroudering tegen te gaan. VuPlex® zorgt dat
het kunststof er als nieuw uit blijft zien.
Preventie en bescherming in één product.
Uw kunststof - glashelder.

een eenvoudige, snelle, veilige
en effectieve oplossing voor het
reinigen en beschermen van
helder en/of gekleurd
plastic/kunststof

Er is maar één manier om u zelf te
overtuigen:

Conventionele
reinigingsmiddelen

PROBEER HET ZELF
Zonder veel moeite het beste resultaat!
Gebruiksaanwijzing:
Bus goed schudden en op oppervlak spuiten.
Met zachte badstof doek uitwrijven. Bij nieuw
plastic eventueel een microvezeldoek gebruiken.
Direct een glad en helder glanzend resultaat.

De traditionele reinigingsmiddelen bereiken vaak niet
het gewenste resultaat.
Ze zijn vaak niet effectief en
moeilijk aan te brengen.
Vaak bevatten deze ook
chemische stoffen en/of
schuurmiddelen die het oppervlak
kunnen beschadigen.

ONZE OPLOSSING

VuPlex® verwijdert
moeiteloos vlekken doordat
een microfilm wordt aangebracht die het poreuze
oppervlak verzegelt.

Het gepolijste resultaat
maakt het kunststof resistent
voor vuil, olie, krasjes en
vergeling. Het maakt fijne
krasjes ook minder zichtbaar.

Water en vuil zullen zich
minder hechten op het oppervlak. Door VuPlex® wordt
een extra beschermende
film aangebracht.

Door de antistatische werking
kan stof en/of vuil zich
minder hechten en het
voorkomt zo microkrassen/
dofheid.
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duidelijk en glashelder

