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ÁBYRGÐARSKÍRTEINI
PROFIL INE
CERAMIC COATING 36CC



SVEIGJANLEG
LANGTÍMAVÖRN
CC36 er þriggja ára þjónustuferli sem tryggir langtímahúðun ökutækja gerða af  
sérfræðingum. Viðkomandi SONAX CC36 þjónustuaðili veitir viðskiptavinum sínum ábyrgð  
á virkni húðunarinnar, svo lengi sem viðskiptavinurinn mætir með bílinn í þjónustu á a.m.k. 
12 mánaða fresti. 

Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig 
sérlega sterkan varnarhjúp.

• Eykur styrk og mótstöðu lakksins

• Gefur hámarksgljáa og dýpkar liti

•  Einfaldar þrif



VANDAMÁLIÐ

Allan ársins hring verður lakk ökutækisins 
fyrir ágengum umhverfisáhrifum og yfir-
borð lakksins verður óþétt, litir dofna og 
lakkið missir gljáa.
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LAUSNIN

Langtímavörnin CC36 myndar gríðarlega 
sterkan en um leið sveigjanlegan varnar- 
hjúp um lakkið. 
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SONAX PROFILINE CC36 – 
HIN FULLKOMNA LANGTÍMAVÖRN
Glerhörð en um leið sveigjanleg langtímavörn sem ver lakkið gegn bæði UV geislum og 
eiturefnum. Verndar einnig gegn öðrum umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru, vegryki og 
verksmiðjumengun. Yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og 
verður sérlega auðvelt í þrifum. Frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt. Endist 
í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega. 



LEIÐBEININGAR UM 
UMHIRÐU BÍLSINS
Með því að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum getur þú viðhaldið sem bestu ástandi lakksins 
eftir húðun með SONAX PROFILINE Ceramic Coating CC36.

* T.d. skordýrahreinsi og ryðagnahreinsi

•  Reglulegur þvottur hjá þínum 
SONAX CC36 þjónustuaðila 
með hágæða bílhreinsivörum

•   Fjarlægið föst óhreinindi með 
þar til gerðum SONAX hreinsi- 
efnum*

•   Handþvoið með mildri og pH 
hlutlausri sápu (SONAX Glans- 
þvottalegi)

•   Notið mjúkan míkrófíbersvamp 
eða -hanska

•   Þurrkið með SONAX  
míkrófíberklút

ÞVOTTUR



•  Frískið upp á lakkið með SONAX 
XTREME Úða+Vörn

•  Reguleg húðun og ástandsskoðun 
lakks hjá SONAX CC36 þjónustuaðila

VIÐHALD

•  Notið ekki mjög 
basísk hreinsiefni með 
pH gildi yfir 11

• Notið ekki massa

• Notið ekki bursta

ÁBENDINGAR



ÞJÓNUSTUSKRÁNING
Upplýsingar um bifreið

Framleiðandi Undirtegund

LiturFullt nafn

BílnúmerFirsta skráning

* í síðasta lagi eftir hverja 20,000 km

Undirskrift og stimpill þjónustuaðila Dagsetning Kílómetrastaða

ÁRLEG ÞJÓNUSTUSKOÐUN*

Undirskrift og stimpill þjónustuaðila Dagsetning Kílómetrastaða

ÁRLEG ÞJÓNUSTUSKOÐUN *

Undirskrift og stimpill þjónustuaðila Dagsetning Kílómetrastaða

FYRSTA HÚÐUN



TÉKKLISTI

 Einkabíll
 Fyrirtækjabíll
 Akstur frá síðustu skoðun <20.000 km
 Aldur bíls <10 ára
 Upprunalegt lakk
 Endursprautaðir partar
 Engin önnur húðun
 Engin filma á bílnum
 Engar meiriháttar skemmdir á lakkinu
 Ekkert ryð

Ábyrgðarskilmálar:

Forsendur ábyrgðarinnar er skráning bifreiðarinnar í þetta ábyrgðarskírteini. Athugas-
emdir skulu gerðar við þann SONAX CC36 þjónustuaðila sem framkvæmdi húðunina, 
og verða að berast innan 12 mánaða ábyrgðartímabilsins og með að hámarki 20.000 
km akstur frá síðustu skoðun.

Ábyrgðin fellur úr gildi sé leiðbeiningum um þvott og viðhald ekki fram-
fylgt, verði skemmdir af völdum slysa, rispa, skemmdarverka, steinkasts, ryðs 
eða ryðfilmu, komist bíllinn í snertingu við efni sem skemmt geta lakkið (t.d. 
málningu, leysiefni, sement, sólarvörn) eða ef viðgerðir á lakki eru framkvæmdar af 
þriðja aðila. 

Frekari upplýsingar eru á www.sonax-cc36.com



SONAX GmbH
Münchener Str. 75  
86633 Neuburg/Donau
Tel. +49(0) 8431 530
info@sonax.de · www.sonax.com

Sonax CC36 þjónustuaðilinn þinn er:


