BẢO VỆ SƠN GỐM VỚI CÔNG THỨC MỚI BẰNG GRAPHENE.

GIỜ ĐÂY CỨNG CHẮC HƠN BAO GIỜ HẾT.
ĐỘ CỨNG & KHẢ NĂNG
CHỐNG CHỊU CỰC CAO

CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT
XUẤT SẮC

HYDROG9+ với graphene, giờ đây mang lại khả
năng chống mài mòn cao hơn, có nghĩa là lớp
phủ không bị phá vỡ bởi thời tiết, bụi bẩn và bụi
đường. Liên kết mạnh hơn, độ cứng cao hơn,
và độ bền vượt trội, HYDROG9+ với graphene
vượt trội hơn và tồn tại lâu hơn so với hầu hết
các sản phẩm bảo vệ sơn khác.

Các tính chất nhiệt của HYDROG9+
được thấy là gần gấp đôi so với các lớp
phủ bằng sứ truyền thống, dẫn đến độ
bền và khả năng bảo vệ xuất sắc cho
sơn xe của bạn.

MƯỢT HƠN & SÁNG
HƠN BAO GIỜ HẾT

MỘT CÔNG NGHỆ KỴ
NƯỚC MỚI

HYDROG9+ liên kết cộng hóa trị với
sơn xe mang lại bề mặt mượt hơn và
sáng hơn đáng kể.

HYDROG9+ với graphene mang lại các tính chất
siêu kỵ nước tạo ra một bề mặt dễ vệ sinh, ít yêu
cầu bảo dưỡng. Được thiết kế với công nghệ
nano để tạo ra hạt đặc trưng có thể lăn khỏi bề
mặt giúp loại bỏ bụi bẩn & bụi đường.

KHI BẠN CẦN NHẤT

bảo vệ ngoại thất

Lớp phủ bề mặt HYDROG9+ được chế tạo với công thức sử dụng graphene, một vật liệu cực kỳ tinh khiết,
nhờ vào cấu trúc đơn giản của nó dựa trên liên kết nguyên tử chặt chẽ, nhất quán.

Các sản phẩm phủ bề mặt nội thất này đảm bảo khả năng chống ố tối đa, bảo vệ tránh tác hại của
tia UV và mang lại một lớp hoàn thiện cực kỳ bền. Được bảo hành giới hạn suốt đời.*

Những hình ảnh này cho thấy các thao tác được thực hiện bởi các chuyên gia có chuyên môn trong môi trường có kiểm soát.
Vui lòng không tìm cách tái tạo hay thực hiện lại bất kỳ sự trình bày hay hoạt động nào được thực hiện trong những hình ảnh này.
*Áp dụng các điều khoản, điều kiện và trường hợp ngoại trừ bảo hành.

CÔNG THỨC KỴ ẨM TIÊN TIẾN

Dòng sản phẩm nội thất HYDROG9+ gồm có các lớp phủ bảo vệ công thức mới dành cho da, vinyl,
plastic, vải & thảm.

bảo vệ nội thất

HYDROG9+ mang lại độ cứng xuất sắc, dẫn đến khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn và tính bền vững
với UV, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn chống phai màu và ôxi hóa các lớp phủ trong và các lớp phủ
nền. Lớp phủ bề mặt công thức mới này liên kết sâu hơn vào sơn xe, mượt hơn đáng kể khi chạm vào
và sáng hơn. Được bảo hành giới hạn suốt đời.*

