
ZC-BOOSTA 
НАНО-КЕРАМІЧНЕ ПОКРИТТЯ 

СТІЙКЕ ДО ПОДРЯПИН ПОКРИТТЯ - ХІМІЧНО З’ЄДНУЄТЬСЯ З РІЗНОМАНІТНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

Керамічне покриття для постійного 
з’єднання: хімічно з’єднується з 
лакофарбовим покриттям, пластмасою, 
хромом, алюмінієм і склом.

Покращена стійкість до корозії, подряпин, 
хімії.

Довготривалий захисний щит: 
легкий у застосуванні захисний герметик з 
високим блиском для різноманітних 
поверхонь.

Нано-ефект "Листя Лотуса": 
забезпечує довготривалу чистоту поверхонь, 
відштовхуючи бруд та плями навіть у 
найсуворіших кліматичних умовах.

Вказівки щодо застосування: для нанесення 
цих покриттів транспортні засоби повинні 
знаходитися в приміщенні, поза прямими 
сонячними променями і залишатися там не 
менше 12 годин після нанесення, щоб 
забезпечити завершення початкової фази 
затвердіння. Рекомендована температура 
навколишнього середовища: 15-25 °C.

Час затвердіння можна пришвидшити за 
допомогою інфрачервоного 
випромінювання протягом 5 хвилин  за 
температури 65 °C (х2 рази).

Попередня обробка:
1. Для забезпечення оптимального з'єднання
покриття ZC-BOOSTA до фарбованої поверхні
за потреби варто здійснити корекцію фарби для
усунення подряпин, завихрень або голограм за
допомогою P-12 XTRA, P-15 XTRA або P-40
XTRA COMPOUND.
2. Потім слід ретельно знежирити ділянки
поверхні з використанням ZIRCONITE PANEL-
Prep, щоб гарантувати, що всі складові залишки
та будь-які інші види бруду або силіконові
забруднення повністю видалені.

Застосування покриття: 
Застосовуйте спільно з ZIRCONITE APPLICATOR BLOCK 
(прикладний блок), обгорнутим у ZIRCONITE SUEDE 
CLOTH (шматочок замші). Розпилюйте ZC-BOOSTA, після 
чого рівномірно розподіляйте виріб по всій площі поверхні 
поперечно. Дайте поверхні покриття підсохнути протягом 
2-5 хвилин, залежно від клімату. Потім протріть
мікроволоконною тканиною ZIRCONITE.
За необхідності можна протерти одну і ту ж ділянку кілька 
разів, щоб забезпечити видалення всіх залишків, залишаючи 
високий блиск. Продовжуйте процес, поки не будуть 
оброблені всі поверхні. 

Технічне обслуговування і догляд за покриттям: 
Для підтримання та збереження покриттів ZIRCONITE 
важливо підтримувати фарбовану / лаковану поверхню в 
оптимальному стані, періодично миючи автомобіль спершу  
шампунем ZIRCONITE SHAMPOO, а потім за допомогою 
BEAD-MAGIK. Це гарантує, що солі з доріг  і загальні 
кислотні забруднювачі навколишнього середовища не будуть 
прилипати та шкодити поверхні лакофарбового покриття.  

Типові характеристики:
Колір: прозорий.
В’язкість: рідина.
Термін придатності: 18 місяців у закритих контейнерах.

Zirconite ZC-Boosta є торговою маркою компанії "Concept Chemicals & Coatings Ltd"      КОД : ZIR501100 (100ml) 




