
CX2 automašīnas aizsardzības sistēma
Aizsargājiet krāsojumu un interjeru uz visiem laikiem



PROBLĒMA
Šodienas skarbajā vidē Jūsu automašīnas ārējais krāsojums tiek pakļauts 
dažādiem sārņiem, bet nejauši izlijis šķidrums var sabojāt automašīnas 
interjeru. Koku sula, UV stari, mazgāšanas līdzekļi, skābais lietus, parasta 
virsmas erozija nozīmē to, ka Jūsu transportlīdzeklim nepieciešama 
aizsardzība, ja vēlaties automašīnai saglabāt izskatu, kāds tas bija salonā, 
automašīnas iegādes brīdī.

Apdraudēts nav tikai ārējais krāsojums. Jūsu, Jūsu ģimenes un 
mājdzīvnieku automašīnā ienestie netīrumi nozīmē, ka arī automašīnas 
salons var tikt aptraipīts.



PRIEKŠROCĪBAS
• Saglabā augstas klases sākotnējo izskatu pēc katras mazgāšanas

• Aizsargā krāsojumu un interjeru

• Aizsargā automašīnas vērtību tās turpmākas pārdošanas gadījumā

• Pastiprina drošību un redzamību slapjos braukšanas apstākļos 

• Uzlabo drošību un redzamību braucot slapjā laikā

• Sniedz tālāk nododamu 3 gadu garantiju krāsai, ādai un audumam*

*  Lai nodotu tālāk garantiju, jāsamaksā administrācijas izmaksas

* Atbilstoši noteikumiem
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ĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA
• Augstas izturības moderns KERAMISKAIS pārklājums — sasaistās ar 

krāsojumu

• Izveido ārkārtīgi izturīgu spīdīgu aizsargājošu barjeru

• Hidrofobs — nodrošina īpašu izturību pret laikapstākļu iedarbību

• Uzlabo izturību pret skrāpējumiem un nodilumu

• Aizsargā krāsojumu pret abrazīvām ķīmiskām vielām, eļļām un degvielas

• Aizsargā krāsojumu no ļoti augstām un zemām temperatūrām

• Automobiļa mazgāšanu padara vienkāršāku

Modernie vaska spodrinājumi ilgi nesaglabājas! Katru reizi, kad automobilis tiek 
mazgāts ar stipriem tīrīšanas līdzekļiem, tiek nomazgāts aizsardzības slānis. 
GardX CX2 nav spodrināšanas līdzeklis vai vasks, bet gan inovatīvs produkts, kas 
izveido īpaši noturīgu aizsargājošu barjeru virs automobiļa krāsojuma.

Mikroskopā salīdzinot krāsojumu jauniem un lietotiem automobiļiem, saskatāmas 
daudzas nepilnības, kas pazīstamas kā plaisāšanas līnijas. Automobiļa krāsai 
novecojot, šie plaisājumi piesaista dažāda veida piesārņojumu, kas noārda krāsu, 
izraisot oksidāciju un izbalēšanu.

Atšķirībā no tradicionālajām krāsu sistēmām GardX CX2 Ceramic satur 
modernus polisilazānus. Pēc uzklāšanas šīs molekulas izveido ārkārtīgi stipru 
saiti ar automobiļa krāsu, kas, savstarpēji sasaistoties un aizpildot plaisas, rada 
nepārtrauktu noturīgu keramisku pārklājumu, kā rezultātā izveidojas pastāvīgs 
spīdīgs aizsargājošs pārklājums.

CX2 pārklājums ir īpaši hidrofobs un sniedz augstu izturību pret laikapstākļu 
iedarbību. Tas palīdz atgrūst ūdeni, sniegu, ledu, netīrumus, izplūdes gāzes un 
kaitīgo atmosfērā esošo piesārņojumu, tādējādi saglabājot automobiļa pārklājumu 
un tīrību, kā arī padarot to vieglāk mazgājamu. Salīdzinot ar tradicionālajiem 
produktiem uz vaska bāzes, GardX CX2 piedāvā paaugstinātu izturību pret 
karstumu, nolietojumu, eļļu, degvielu, kā arī aizsardzību pret pārklājumu un 
tīrīšanas līdzekļiem.

Ķīmiskie un fiziskie elementi

Aizsargāts krāsojumsNeaizsargāts krāsojums

Kaitīgi elementi uzbrūk krāsojuma virsmai 

GardX CX2 Ceramic automobiļa aizsardzības sistēma ir paredzēta tikai profesionālai 
lietošanai.

Ražošanas kvalitātes vadības sistēma ir akreditēta pēc ISO9001.



RISINĀJUMS
GardX CX2 ir profesionāli uzklājama automobiļa aizsardzības 
sistēma, kas sniedz pilnīgu pārliecību par automobiļa iekšējo un 
ārējo aizsardzību.

CX2 Ceramic krāsas sistēma izveido augstas izturības aizsargājošu 
pārklājumu pāri esošajam pārklājumam, kas to pasargā no apkārtējās 
vides piesārņojuma un sniedz ārkārtīgi izturīgu spīdīgu pārklājumu kā 
izstāžu zālē, kas savu izskatu saglabā pat pēc vairākām mazgāšanas 
reizēm. Ar CX2 automobili pulēt vairs nevajadzēs!



INTERJERA AIZSARDZĪBA
Līdzeklis pret traipiem „Stain Guard” — līdzeklis pret traipiem ir augstāko 
tehnoloģiju izstrādāta formula, kas noklāj katru auduma šķiedru ar 
neredzamu slāni, kas aizsargā pret nejauši izlietiem šķidrumiem, 
netīrumiem, taukiem, eļļu un kvēpiem. Izlietais šķidrums vai nu iztek 
cauri auduma faktūrai, neatstājot traipus, vai vienkārši sakrājas, un to var 
noslaucīt ar tīru lupatiņu vai izsūkt ar putekļusūcēju.

Ādas kopšanas līdzeklis „Leather Guard” — ja Jūsu automašīnai ir ādas 
salons, GardX ekskluzīvais ādas kopšanas līdzeklis palīdzēs to aizsargāt 
pret traipiem, netīrumiem, izlijušiem šķidrumiem, tajā pašā laikā mitrinot 
ādu, padarot to maigu un piešķirot tai jaunu izskatu.



PAPILDU FUNKCIJAS
Ar šo vien priekšrocības nebeidzas.
Stiklu aizsardzība „Glass Guard” — drošības funkcija. Rada ievērojami 
drošāku braukšanas pieredzi, noklājot vējstiklu ar formulu, kas atvaira 
lietu un liek pilieniem aerodinamiski noplūst. Jūsu redzamība iespaidīgi 
uzlabojas, jo lietus, sniegs, sals, sāls, netīrumi, kukaiņi un smiltis vienkārši 
aizplūst no stikla.  Stiklu aizsardzība ir piemērota visām stikla virsmām.

Riepu aizsardzība „Tyre Guard” — drošības funkcija. Ja tiek pārdurta viena 
no automašīnas riepām, GardX piedāvā risinājumu. Vienkārši jāpievieno 
Tyre Guard riepas ventilim, nospiediet enerģijas pievadu, un Tyre Guard 
no jauna piepumpēs riepu un salabos caurumu. Ātrs, drošs un vienkāršs 
pagaidu risinājums.

Putnu izkārnījumu noņēmējs — būdami neglīti un nehigiēniski, putnu 
izkārnījumi savu kodīgo īpašību dēļ var arī paliekoši sabojāt Jūsu 
automašīnas krāsojumu, ja vien tie netiek ātri notīrīti. GardX CX2 krāsas 
aizsardzības sistēma kavēs putnu izkārnījumu kodīgo ietekmi, bet ar laiku, 
ja putnu izkārnījumi netiek savlaicīgi notīrīti, tie tāpat var bojāt krāsojumu. 
GardX putnu izkārnījumu noņēmējs mīkstinās un neitralizēs izkārnījumus, 
kas ļaus tos notīrīt ātri un viegli. Putnu izkārnījumu noņēmējs arī atjaunos 
aizsardzību ietekmētajā vietā.

Klienta komplekta izmantošanai mājas apstākļos saturs var atšķirties.

GardX automašīnas aizsardzības sistēmu var iegādāties un uzklāt tikai pie 
pilnvarotā pārstāvja.
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