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Grattis till din nya bil
Visste du att...
Alla nya bilar som kommer ut från fabriken är försedda med ett tunt lager nybilsvax. Det tunna lagret
försvinner ganska snabbt och sedan börjar smuts, salt och fukt bryta ner lacken. Processen kallas för
Oxidation.

Hur kan Du skydda din nya investering?
Genom att lackkonservera din bil skyddas och bevaras lackens nyans, livslängden ökar och Du får ett
bättre andrahandsvärde. Det allra bästa är att göra detta när bilen är ny. Med lackkonserveringen blir
alla ytor behandlade med ett unikt skydd som förbättrar glansen och är maximalt motståndskraftig mot
föroreningsskador och hårt vinterväder. Lackkonservering är en 5-stegsbehandling. Detta skydd gör det
svårare för rost, smuts och UV-ljus att matta eller oxidera lacken. Den ger ett blankt vattenavstötande
skikt som är lättare att hålla rent och bevarar en enastående skinande djup glans.

Fem års skydd!
Genom vårt skydd kommer din bil hålla sig skinande blank upp till 5 år!
Efter 18 månader får du en påminnelse om att förnya behandlingen så du kan
köra ytterligare 18 månader med ett mycket gott skydd och blank bil.
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AutoGlym
Vi samarbeta med AutoGlym vilket gör oss till ett AutoGlym Exklusive Center. Ett samarbete som ger våra
kunder möjlighet att ta del av en av världens främsta behandlingar när det gäller bilrekond. Engelska
AutoGlyms produkter är resultatet av över 40 års erfarenhet. Produkterna tillverkas enligt högt ställda krav
på kvalitet och miljöanpassning och har vunnit internationell ryktbarhet och fått många utmärkelser för sina
exceptionella egenskaper och pålitliga kvalitet.

Extra skydd
för lack, säten, mattor och glas
Lackkonservering
All utvändig lack är behandlad och får ett unikt blankt skydd som ger största
möjliga motstånd mot yttre påverkan, även i värsta vinterväder. Den glansiga
vattenavstötande ytan är lättare att hålla ren och förblir skinande blank.

Uv strålar

Tvättmedel

Sur
Industriellt nednederbörd fall och smuts

Billack

Textilskydd
Klädsel av både tyg och skinn, samt mattor blir behandlade med ett vattentätt skikt.
Detta hindrar nedsmutsning och att vätskor tränger in. Har man otur och spiller
vätska blir den liggande som droppar på ytan. Smuts och klibbiga fläckar kan med
lätthet tas bort.

Utan skydd

Med skydd

Utan skydd

Med skydd

Glasbehandling
All transportbeläggning som är på bilen blir omsorgsfullt borttagen från fönsterrutor.
Utvändiga sido- och framrutor behandlas med ett hållbart optiskt klart, ej kladdigt
belägg som är lätt att hålla rent. Under körning rinner regndroppar av och ger långt
bättre sikt och säkerhet i regnväder.

Försäkring
Det medföljer en försäkring som gäller upp till 18 månader. Råkar du ut för en
lackskada under denna tiden behandlar vi även den nylackade ytan.
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Du är alltid välkommen att kontakta oss för goda råd & anvisningar!

www.tidecar.se
Stigs Center 2 • 422 46 Hisings Backa • info@tidecar.se
Mån-Fre 8.30-18.30 • Lör 9.30-17.30 • Sön 10.00-17.30
Biltvätt 031-51 51 40 • Rekond 031-52 39 00

