AUTOZKIN PPF-ACT

Paint

Protection Film with Advanced Coating Technology
นวัตกรรมฟิ ล์ มเคลือบปกป้ องสี รถขั้นสู งสุ ด
Autozkin PPF-ACT คือนวัตกรรมฟิ ล์มกันรอยปกป้ องสี รถที่ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด เอกสิ ทธิ์ เฉพาะฟิ ล์ม
กันรอยที่พฒั นาโดย Autozkin มีลกั ษณะพิเศษด้วยการนําเทคโนโลยีการเคลือบผิวระดับขั้นสู งสุ ด (Coating)
ซึ่ งพัฒนามาจากเทคโนโลยีการเคลือบปกป้ องพื้นผิวภายนอกเรื อยอร์ ช และเรื อสําราญ และการนําเทคนิค
ของการเคลือบผิวโคมไฟหน้าสําหรับกันนํ้า นํามาผสานเข้ากับชั้นของเนื้ อฟิ ล์มที่ผลิตด้วยโพลียรู ิ เทน
(Clear Urethane Film with Coating Technology ) ทําให้เนื้อฟิ ล์มมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากกันรอย
สะเก็ดหิน รอยขีดข่วนได้ลึกแล้ว เนื้อฟิ ล์มที่ผา่ นการเคลือบผิวจะลื่นขึ้น ช่วยเป็ นเกราะป้ องกันผิวฟิ ล์มที่
ติดตั้งบนตัวถังหรื อสี รถไม่ให้คราบสิ่ งสกปรกจากนํ้า นํ้ามัน คราบด่างจากขี้นกแมลง รวมทั้งคราบหมึกและ
คราบสกปรกจากมลภาวะต่างๆ เกาะยึดบนพื้นผิวของเนื้อฟิ ล์ม และไม่สามารถซึ มเข้าไปถึงพื้นผิวสี รถที่คุณ
รักได้เลย เหนื อไปกว่านั้น Autozkin PPF-ACT ยังมีคุณสมบัติพิเศษ “ป้ องกันความหมอง” (Anti-Fouling )
ช่วยให้เนื้อฟิ ล์มมีความเงางามเหมือนใหม่ในทุกสภาวะตลอดอายุการใช้งาน

ข้ อมูลเฉพาะทางเทคนิค
AUTOZKIN PPF-ACT ประกอบไปด้วยเนื้ อฟิ ล์ม 4 ชั้น ที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันเพื่อการปกป้ องสี รถ
ซึ่ งยังคงใช้วสั ดุสังเคราะห์คุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยโพลียรู ี เทนชนิดใส ที่มีความเหนียว หนา ทนทาน และให้
ความยืดหยุน่ สู ง ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เนื้อฟิ ล์ม Autozkin สามารถกันรอยสะเก็ดหินได้ดีที่สุด เพื่อให้เนื้อ
ฟิ ล์ม Autozkin PPF-ACT มีประสิ ทธิ ภาพในการทําหน้าที่ปกป้ องสี รถ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของ
ผูใ้ ช้รถ จึงได้นาํ เทคโนโลยีการ Coating เข้ามาพัฒนาเนื้ อฟิ ล์ม เพิ่มประสิ ทธิ ภาพกันรอย กันคราบสกปรก
ทําให้การติดตั้งฟิ ล์มกันรอย Autozkin เงางาม สวยใสมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ชั้นที่ 1 PET Protection Liner
แผ่นปกป้ องเนื้อฟิ ล์ม ทําหน้าที่ป้องกันรอยขีดข่วนขณะการติดตั้งและจะลอกออกเมื่อทําการติดตั้งเสร็ จ ชั้น
นี้จะช่วยในด้านของความสะดวกในการขนส่ งและการจัดเก็บฟิ ล์ม ลูกค้าจะสบายใจมากขึ้นเมื่อได้รู้วา่ รถ
ของพวกเขาอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หลังการติดตั้ง
ชั้นที่ 2 Advanced Coating Formulated Ultra-Clear Polyurethane Polymer Substrate
ชั้นของเนื้อฟิ ล์มที่มีการเคลือบผิว ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการกันรอยและคราบสกปรก พื้นผิวชั้นนี้มี
ความยืดหยุน่ สู ง ทนต่อสภาพอากาศ มีความเหนียวและทนทานเป็ นพิเศษ โปร่ งใส ป้ องกันรอยขีดข่วน
ป้ องกันการดูดซึม และมีการกระจายแรงกระแทกได้ดี ทําหน้าที่เป็ นเกราะป้ องกันนํ้าไม่ให้ติด ไม่เปี ยก
ป้ องกันสี หมึก และการเปรอะเปื้ อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยคุณสมบัติเชิงกลที่แข็งแรง
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ต่อต้านและกระจายสารเคมี เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามัน สารเคมีในนํ้ายาทําความสะอาด และสารที่
เป็ นกรดและอันตรายอื่นๆ
ทําหน้าที่เป็ นยับยั้งการกร่ อนหรื อผุพงั ของพื้นผิวรถยนต์
ป้ องกันความสกปรกจากการสะสมของสารปนเปื้ อนต่างๆซึ่ งอาจสร้างความเสี ยหายอย่างรุ นแรงแก่
สี รถของคุณได้หากไม่ลา้ งออกให้หมดทันที
ปรับปรุ งการไหลของนํ้าและสารปนเปื้ อนให้ไหลผ่านพื้นผิวอย่างรวดเร็ วและมีประสทิธิภาพทําให้
พื้นผิวแห้งสนิททันที
ลดโอกาสของการสะสมสารปนเปื้ อนหรื อสิ่ งสกปรกที่ไม่พึงประสงค์จึงเป็ นการเพิ่มอากาศ
พลศาสตร์ และความเร็ วของรถได้

ชั้นที่ 3 Adhensive Layer
ชั้นของเนื้อกาว ที่ทาํ หน้าที่ให้เนื้อฟิ ล์มยึดเกาะ ติดแน่นบนตัวถังสี รถ ลักษณะเนื้อกาวอะคริ ลิคโปร่ งใส ชนิด
กาวไม่ถาวร ล้างและลบออกได้ง่าย ไม่เป็ นอันตรายต่อสี รถ เนื้อกาวมีคุณภาพสู ง ติดแน่นทนทาน ทําให้เนื้อ
ฟิ ล์มติดแน่นสนิททุกส่ วนของตัวรถ ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนโค้งเว้า สวยเนียนเรี ยบ ไม่เป็ นคลื่นหรื อฟองอากาศ
นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติยดื หยุน่ ช่วยดูดซับแรงกด หรื อแรงกระแทกจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีอีกด้วย
ชั้นที่ 4 PET Release Liner
แผ่นปกป้ องชั้นกาว ชั้นนี้เป็ นชั้นที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและการขนย้ายฟิ ล์มและจะถูกลอก
ออกก่อนการติดตั้งจึงช่วยให้ผวิ กาวของฟิ ล์มได้รับการป้ องกันจากการยึดเกาะของฝุ่ นละออง

การใช้ งานในภาคอุตสาหกรรม
Autozkin PPF-ACT เหมาะสําหรับปกป้ องพื้นผิวภายนอกของยานยนต์ทวั่ ไป รวมทั้ง รถสปอร์ ตหรู และ
Supercars ซึ่ งมีความละเอียดซับซ้อนของโครงสร้างตัวถัง รวมทั้งสี รถที่ตอ้ งใช้ความละเอียดและการ
พิถีพิถนั ในการติดตั้งเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ เนื้อฟิ ล์มยังเหมาะแก่การปกป้ องป้ องอุปกรณ์เครื่ องใช้ประเภท
Life Style อื่น ๆ ที่มีราคาแพง ควรค่าแก่การปกป้ องกันรอยพื้นผิวจากความเสี่ ยงในขณะใช้งาน PPF-ACT
เนื้อฟิ ล์มผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีความยืดหยุน่ สู ง สําหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่มีโครงสร้างพิเศษ เช่น รถ
Supercars , hyper – supercars ซึ่ งมีพ้นื ผิวโค้งมาก รวมทั้งยานยนต์อื่น ๆที่มีพ้ืนผิวเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตที่
ซับซ้อน เช่น Big Bike ในหลายๆ รุ่ น Autozkin PPF-ACT ยังให้ประสิ ทธิ ภาพในการปกป้ องพื้นผิวจาก
แสงแดดและคราบมลพิษต่างๆ จากการใช้งานในชีวติ ประจําวันที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
เหตุผลสํ าหรับการใช้ งานทัว่ ไป
Autozkin PPF-ACT มีประสิ ทธิ ภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะในด้านการปกป้ องสี รถและพื้นผิวภายนอกจากรอย
ขีดข่วนและสารปนเปื้ อนจากของเหลวทั้งที่เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตราย ฟิ ล์มถูกออกแบบมาให้สามารถ
ป้ องกันสิ่ งสกปรกได้ดีเป็ นพิเศษในขณะที่ยงั ให้ความเงางามสู งด้วย ทําให้รถของคุณได้รับทั้งการปกป้ องกัน
รอยและคราบสิ่ งสกปรก ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความเงางาม ปรับสภาพสี รถให้สวยใส และปกป้ องรังสี UV
จากแสงแดดไม่ให้เหลือง ซี ดจางก่อนเวลาอันควร

Tested and Proven การทดสอบประสิ ทธิภาพเนือ้ ฟิ ล์ ม Autozkin PPF-ACT
Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้ องกันการเปรอะเปื้ อน)

ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถลบรอยคราบนํ้ามันบนพื้นผิวฟิ ล์มได้

Contact Angle with Water (องศาการสั มผัสกับนํา้ )
ลดองศาการสัมผัสของนํ้าที่ตกกระทบ ทําให้น้ าํ ไม่กระจายแต่กลับกลายเป็ นทรงกลมซึ่ งง่ายต่อการกลิ่งไหล
ออกจากพื้นผิวของฟิ ล์มโดยที่ผวิ ฟิ ล์มไม่เปี ยก

Adhesion Test (การทดสอบการยึดเกาะ)
ทดสอบมาตรฐานการต้านทานการยึดเกาะบนพื้นผิวที่ความเร็ ว 300 มล.ต่อนาทีที่ 180 องศา การยึดเกาะของ
กาวเฉลี่ย 25 มม.จากผิวนอกของฟิ ล์ม ค่าที่ระบุไว้ทางด้านขวาเป็ นค่าการยึดเกาะของกาวหลังลอกออกจาก
แผ่นชนิดเดียวกันในการควบคุมทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ

การรับประกัน
Autozkin เพิ่มความสบายใจให้คุณอีกด้วยการรับประกันการปกป้ องนาน 5 ปี ( 5Years Warranty ) นับจาก
วันที่ติดตั้ง สําหรับฟิ ล์ม PPF-Premium ที่ใช้บริ การจาก Autozkin และไม่ผา่ นการปรับแต่งใดๆเท่านั้น การ
รับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรื อความเสี ยหายที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุหรื อความประมาท และการปรับแต่งดัดแปลงเนื้ อฟิ ล์ม ทั้งนี้เป็ นการรับประกันสําหรับผูท้ ี่ซ้ื อและ
ติดตั้งจาก Autozkin เท่านั้นจึงไม่สามารถโอนสิ ทธิ ให้ผอู ้ ื่นได้ในทุกกรณี สอบถามข้อมูลการรับประกัน
เพิ่มเติมได้ที่หน้า “การรับประกัน” หรื อ หน้า“ติดต่อเรา” เพื่อสอบถามโดยตรง
การติดตั้ง
การติดตั้งจะช่วยรักษามาตรฐานเดิมจากผูผ้ ลิต กระบวนการติดตั้งจะต้องมีความพิถีพิถนั และการวาง
ตําแหน่งที่แม่นยําสู่ การปกป้ องพื้นผิวที่ตอ้ งการจึงขอแนะนําให้ใช้บริ การการติดตั้งโดยผูม้ ีความชํานาญใน
การติดตั้งจาก Autozkin สําหรับผูท้ ี่ประสงค์จะติดตั้งด้วยตนเองสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ควรเก็บ
ฟิ ล์มไว้ในอุณหภูมิ 50 องศาฟาเรนไฮน์ หรื อ 10 องศาเซลเซี ยส โดยหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง 40%60% ในระดับความชื้ นสัมพันธ์ และควรนํามาใช้ภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ซ้ื อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ Autozkin ได้โดยตรง
การรับผิดชอบ
บริ ษทั Autozkin จํากัด ได้ให้บริ การ “ Technical Fact Sheet” เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ PPF ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สําคัญในด้านการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าสิ นค้าเหมาะแก่การใช้งานตามความต้องการที่ต้ งั
ใจไว้ และยังเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการให้ขอ้ เท็จจริ งที่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้แบบวันต่อวัน
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