KORREK Pro Ceramic TFC™
uuden sukupolven pinnoitteet
KORREK Pro Ceramic TFC™-kestopinnoitteet ovat vuosien kehitystyön
tulos. Pinnoitteissa käytetään uusimman sukupolven epäorgaanisia
hybridipolymeereja sekä laadukkaimpia keraamisia ainesosia: KORREK
Pro Ceramic TFC™ on ylivoimaisesti markkinoiden edistynein pinnoitetuotesarja. Kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa, Berner Oy:n
tuotantolaitoksessa Heinävedellä.

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä
osa suomalaista arkea. Kehitämme ja valmistamme kotimaassa lukuisia
suomalaisten suosikkituotteita ja maahantuomme tunnettuja kansainvälisiä
tuotemerkkejä.
Toiminnallamme on mm. ISO 9001 -laatusertifikaatti sekä ISO 14001
-ympäristösertifikaatti. Olemme jäsen YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja mukana kemianteollisuuden kansainvälisessä Responsible
Care -vastuullisuusohjelmassa. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen ja avoimeen keskusteluun sidosryhmiemme kanssa.

KORREK Pro -pinnoitteet on suunniteltu toimimaan vaativissa sääolosuhteissa. Pinnoitteet muodostavat auton maalipinnalle ohuen, äärimmäisen
kestävän ja lasimaisen suojakerroksen, joka on silti joustava. Pinnoite
suojaa myös auton kumi-, muovi-, alumiini-, kromi- ja teippipintoja.

www.berner.fi

Täysin uudenlainen, korkean teknologian keraaminen pinnoite. Sen kemiallinen rakenne on ainutlaatuinen: lopputuloksena paksumpi suojakalvo,
joka on omnifobinen, kaikkea hylkivä. Evo muodostaa molekyylitasolla
kovalenttisen sidoksen auton pinnalle. Kulutuksen- ja kemikaalinkesto on
ylivoimaisesti paras. Maalipinta saa loistavan kiillon ja värisävy syvenee.
Autonpesu on jatkossa äärimmäisen helppoa. Evo soveltuu lähes kaikille
auton pinnoille, myös teipatuille.

Valtuutetut KORREK Pro Ceramic TFC™
-käsittelypisteet löytyvät osoitteesta:
korrek.fi/käsittelypisteet

Ammattilaisen asentaman KORREK Pro Ceramic TFC™ Evo -pinnoitteen
kesto keskimääräisellä autonkäytöllä* on 4–5 vuotta.
*Keskimääräinen autonkäyttö: ajomäärä noin 18 000 km/vuosi ja autonpesu noin 12 krt/vuosi.
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KORREK Pro Ceramic TFC™ -pinnoitteita asentavat vain koulutetut
autonhoidon ammattilaiset.

KORREK PRO CERAMIC TFC™-PINNOITE ANTAA VAHVAN SUOJAN
Vähentää
naarmuuntumista

Antaa
loistavan kiillon

Lika irtoaa
helpommin
Kestää vahvoja
pesukemikaaleja

Syventää
auton väriä
Hylkii likaa
ja vettä
Suojaa
UV-säteiltä

Auto pysyy
pidempään
puhtaana

KORREK Pro Ceramic TFC™-pinnoite
muodostaa auton maalipinnalle
erittäin kiiltävän, kestävän ja helppohoitoisen suojapinnan.

PINNOITTAMATON: lika ja saasteet tarttuvat maalipinnan huokosiin.

PINNOITETTU: lika ja saasteet eivät pääse tarttumaan maalipintaan.

Autoa ei
tarvitse enää
vahata

Parantaa
auton jälleenmyyntiarvoa

Käsittely suojaa maalipintaa mm. seuraavilta ulkoisilta rasitteilta:
• tiesuola ja piki
• jarrupöly ja lentoruoste
• öljyt, hapot ja emäkset
• UV-säteily ja korkeat lämpötilat
• orgaaniset epäpuhtaudet, esim. hyönteisproteiini

