
DE ULTIEME LAKBESCHERMINGSFOLIE
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IEDE GLASHELDERE BESCHERMINGSFOLIE OP MAAT!

Een Carshield® lakbeschermingsfolie behandeling wordt uitgevoerd door specialisten die ruimschoots 
ervaring hebben met het plotten en aanbrengen van deze unieke flexibele lakbeschermingsfolie. 
De folie gaat steenslag actief tegen, is slag- en scheurvast en gaat vele jaren mee. Aan Carshield® 
lakbeschermingsfolie zult u nog jarenlang plezier beleven.

SNELLE VERWERKING
Doordat de te behandelen delen vooraf met de computer op maat worden gesneden kan een Carshield® 
behandeling binnen enkele uren of een dag worden uitgevoerd. De lakbeschermingsfolie heeft wel 
ca. 72 uur nodig om zich te zetten, desondanks kan uw wagen/motor(fiets) direct na behandeling 
worden ingezet.

DE VOORDELEN VAN EEN CARSHIELD® LAKBESCHERMINGS BEHANDELING:

Carshield® lakbescherm-
ingsfolie is een glashel-
dere op maat gesneden 
PU-folie, dé ultieme op-
lossing voor het jarenlang 
beschermen van de scha-
degevoelige delen van uw 
auto. Door de permanente 
hechting van de folie 
aan de lak en de nage-
noeg naadloze afwerking 
zorgt Carshield® voor een 
optimale bescherming te-
gen steenslag, krassen en 
kleine beschadigingen.

•  Gaat steenslag actief tegen
•  Transparant, dus originele lak blijft zichtbaar
•  Snelle montage
•  Eenvoudig te verwijderen in geval van schade

•  Restwaarde verhogend
•  Slag- en scheurvast en wasstraat bestendig
•  Goed schoon te houden
•  Besparing van (over)spuit kosten
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BEHANDELING
Om te beginnen is het belangrijk dat de te 
behandelen delen eerst zorgvuldig wor-
den schoongemaakt om een goede hechting 
en strakke applicatie te kunnen garanderen. 
De Carshield® lakbeschermingsfolie bestaat uit 
meerdere lagen verschillende materialen, daardoor 
is het zeer flexibel, blijft het UV-stabiel en hecht het 
permanent. 
Direct op de (auto)lak aangebracht biedt het daardoor 
een perfecte bescherming.
Met behulp van het unieke Carshield® CAD program-
ma zijn wij in staat om voor de diverse merken en mo-
dellen auto’s exact op maat delen te snijden voor de 
te behandelen carrosseriedelen van de auto. Denkt u 
hierbij aan de voor- en achterbumper, de motorkap, 
koplampen, wing ends, zijspiegels, sideskirts etc.
De door u uitgekozen carrosseriedelen worden ver-
volgens door ons in de software geselecteerd en met 
behulp van een plotter op maat gesneden!
Nadat dit alles heeft plaatsgevonden, wordt overge-
gaan tot het monteren van de beschermfolie. 
Er wordt veel water, applicatievloeistof en zeep bij ge-
bruikt om de lak niet te beschadigen en de plaklaag 
van de folie te activeren. Met behulp van speciale 
kunststof rakels wordt de vloeistof onder de folie weg 
gedrukt waardoor de beschermfolie onzichtbaar als 
een 2e huid op de lak wordt geplakt.
Uw auto is nu voor jaren beschermd tegen steenslag, 
krassen, parkeerschades en slijtage!
 

DO - IT -YOURSELF
Geheel afhankelijk van de te behandelen delen en de 
handigheid van de persoon kan men er voor kiezen 
om de folie zelf aan te brengen. Wij geven hiervoor 
instructie en advies maar geen garantie op succes, 
een professionele applicatie is aan te raden. 
Mocht u ook professioneel willen leren plakken, dan 
raden wij u aan te informeren naar de Carshield® 
dealer mogelijkheden. 

Vervangen of verwijderen
De folie is, ook na jaren, eenvoudig met de hand te 
verwijderen, verwarm het oppervlak eerst voor met 
een föhn en trek de folie vervolgens langzaam onder 
een hoek van 10-30 graden los.
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Bezoek ook onze website!
Voor al onze andere toepassingen en producten zoals:

•  Bestelwagens
•  Laadvloeren
•  Carrosserieën
•  Kippers
•  Vloer- en wandpanelen

KCN MOTORS
Noordeinde 57J - 2761 BR Zevenhuizen

Tel +31 (0) 79 593 12 34 - Fax +31 (0) 79 593 60 46
verkoop@kcnmotors.nl

•  Industriële toepassingen
•  Open laadbakken
Ga naar:
www.carshield.nl
www.kcnmotors.nl


