AUTOZKIN
HIGH-PREMIUM PPF
ฟิ ล์มปกป้ องสี รถระดับพรีเมี่ยม

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF คือนวัตกรรมฟิ ล์มกันรอยปกป้ องสี รถระดับพรี เมี่ยม ที่นาํ คุณสมบัติ

ซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะพิเศษเฉพาะฟิ ล์มกันรอยที่พฒั นาโดยออโต้ซคิน นํามาผสานเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อให้เนื้ อ
ฟิ ล์มมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการปกป้ องสี รถ

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF ผสานคุณลักษณะพิเศษในชั้ นฟิ ล์ ม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปกป้องสี รถ

Surface Characteristics

Antifouling property and surface characteristics
• Antifouling ปกป้ องรอยด่าง ความหมอง ไม่ให้สีรถเหลือง ซี ดจาง
• Marker resistance ไม่ซึมซับคราบหมึกทั้งชนิดถาวรและไม่ถาวร
• Contact angle with water ยับยั้งคราบสกปรกจากนํ้า นํ้าไม่เกาะ หรื อกระจายซึ มลงสี รถ
• Surface clarity (Glossiness & Smoothness) ให้ความใส และเงางามมากขึ้นถึง
94.9 GU (Gloss Unit )
• Adhesive strength มีช้ นั กาวที่ทนทาน และเนื้อกาวไม่ทิ้งคราบหลังลอกออก

More conformable around high radius corners

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF เนื้ อฟิ ล์มได้มีการพัฒนาให้มีองศาการติดตั้งที่ ง่ายมากขึ้น
โดยเฉพาะบริ เวณพื้นผิวที่มีมุมในรัศมีสูง เช่น พื้นผิวที่เป็ นส่ วนเว้า ส่ วนโค้ง บริ เวณขอบต่างๆ เนื้ อฟิ ล์มได้
ถูกพัฒนาให้มีความยืดหยุน่ มาก ทําให้การติดตั้งได้สวยงามทุกจุดของตัวรถ

Softness / Reason of easy to install

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF พัฒนาให้เนื้อฟิ ล์มมีความอ่อนนุ่ม ทําให้การติดตั้งยืดหยุน่ ได้มาก
ขึ้นกว่าเดิม

Adhesive residue

Autozkin HIGH-PREMIUM PPF ได้ทาํ การทดสอบการตกค้างของคราบกาว หลังจากทําการติดตั้ง
ไป 1-2-3 สัปดาห์ ในอุ ณหภูมิห้องที่ 80 องศา ซึ่ งได้ผลการทดสอบที่ดีเยี่ยม โดยไม่มีคราบกาวทิ้งไว้บน
พื้นผิวที่ทาํ การติดตั้งแม้แต่นอ้ ย

Properties of Autozkin HIGH-PREMIUM PPF

*มาตรฐานการวัดความเงาอุตสาหกรรมพลาสติก เคลือบสี
(Non-Metallic Coating) ค่าการวัดความเงา Autozkin HIGH-PREMIUM PPF
อยูใ่ นระดับสู ง 94.5 Gloss Unit

Characteristics

คุณลักษณะเฉพาะ
• ป้ องกันรอยขูดขีดและสะเก็ดหิ น
• ป้ องกันและลบรอยขนแมว
• ป้ องกันคราบนํ้ามัน สารเคมี ของเหลวทุกชนิด
• ป้ องกันละอองจากสี สเปรย์ทุกชนิด
• ป้ องกันยางมะตอย ล้างและลบออกได้หมด
• ป้ องกันคราบนํ้า น้าไม่เกาะ
• ป้ องกันรอยด่างจากขี้นก และแมลง
• ป้ องกันคราบด่างจากยางไม้
• ป้ องกันรังสี UV
• เนื้อฟิ ล์มเรี ยบไม่เป็ นผิวเปลือกส้ม
• ให้สีรถเงาฉํ่า สวยสดใสหลังติดตั้ง
ข้ อมูลเฉพาะทางเทคนิค
AUTOZKIN HIGH-PREMIUM PPF ประกอบไปด้วยเนื้อฟิ ล์ม 4 ชั้น ที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันเพื่อ
การปกป้ องสี รถ ซึ่ งยังคงใช้วสั ดุ สังเคราะห์คุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยโพลี ยรู ี เทนชนิ ดใส ที่มีความเหนี ยว หนา
ทนทาน และให้ความยืดหยุน่ สู ง ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เนื้ อฟิ ล์ม Autozkin สามารถกันรอยสะเก็ดหิ นได้ดี
ที่สุด เพื่อให้เนื้ อฟิ ล์ม Autozkin HIGH-PREMIUM PPF มีประสิ ทธิ ภาพในการทําหน้าที่ปกป้ องสี รถ ตอบ
โจทย์ได้ทุกความต้องการของผูใ้ ช้รถ เนื้อฟิ ล์มประกอบด้วยชั้นฟิ ล์ม 4 ชั้น
ชั้ นที่ 1 Masking film (Blue)
แผ่นปกป้ องเนื้อฟิ ล์ม ทําหน้าที่ป้องกันรอยขีดข่วนขณะการติดตั้งและจะลอกออกเมื่อทําการติดตั้งเสร็ จ ชั้น
นี้จะช่วยในด้านของความสะดวกในการขนส่ งและการจัดเก็บฟิ ล์ม ลูกค้าจะสบายใจมากขึ้นเมื่อได้รู้วา่ รถ
ของพวกเขาอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หลังการติดตั้ง
ชั้ นที่ 2 TPU film granted with antifouling property
ชั้นของเนื้ อฟิ ล์มที่ มีการเคลื อบผิว ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการกันรอยและคราบสกปรก พื้นผิวชั้นนี้ มี
ความยืดหยุน่ สู ง ทนต่อสภาพอากาศ มีความเหนียวและทนทานเป็ นพิเศษ โปร่ งใส ป้ องกันรอยขีดข่วน
ป้ องกันการดูดซึ ม และมีการกระจายแรงกระแทกได้ดี ทําหน้าที่ เป็ นเกราะป้ องกันนํ้าไม่ให้ติด ไม่เปี ยก
ป้ องกันสี หมึก และการเปรอะเปื้ อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยคุณสมบัติเชิงกลที่แข็งแรง
- ต่อต้านและกระจายสารเคมี เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามัน สารเคมีในนํ้ายาทําความสะอาด และสารที่เป็ น

กรดและอันตรายอื่นๆ
- ทําหน้าที่ยบั ยั้งการกร่ อนหรื อผุพงั ของพื้นผิวรถยนต์
- ป้ องกันความสกปรกจากการสะสมของสารปนเปื้ อนต่างๆซึ่งอาจสร้างความเสี ยหายอย่างรุ นแรงแก่สีรถ
ของคุณได้หากไม่ลา้ งออกให้หมดทันที
- ปรับปรุ งการไหลของนํ้าและสารปนเปื้ อนให้ไหลผ่านพื้นผิวอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพทําให้พ้ืนผิว
แห้งสนิททันที ลดโอกาสของการสะสมสารปนเปื้ อนหรื อสิ่ งสกปรกที่ไม่พึงประสงค์จึงเป็ นการเพิ่ม
อากาศพลศาสตร์ และความเร็ วของรถได้
ชั้ นที่ 3 Adhesive Layer
ชั้นของเนื้อกาว ที่ทาํ หน้าที่ให้เนื้อฟิ ล์มยึดเกาะ ติดแน่นบนตัวถังสี รถ ลักษณะเนื้อกาวอะคริ ลิคโปร่ งใส ชนิ ด
กาวไม่ถาวร ล้างและลบออกได้ง่าย ไม่เป็ นอันตรายต่อสี รถ เนื้อกาวมีคุณภาพสู ง ติดแน่นทนทาน ทําให้เนื้อ
ฟิ ล์มติดแน่ นสนิ ททุกส่ วนของตัวรถ ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนโค้งเว้า สวยเนี ยนเรี ยบ ไม่เป็ นคลื่นหรื อฟองอากาศ
นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติยดื หยุน่ ช่วยดูดซับแรงกด หรื อแรงกระแทกจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีอีกด้วย
ชั้ นที่ 4 PET Release Liner
แผ่นปกป้ องชั้นกาว ชั้นนี้เป็ นชั้นที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและการขนย้ายฟิ ล์มและจะถูกลอก
ออกก่อนการติดตั้งจึงช่วยให้ผวิ กาวของฟิ ล์มได้รับการป้ องกันจากการยึดเกาะของฝุ่ นละออง
Autozkin HIGH-PREMIUM PPF มีประสิ ทธิ ภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะในด้านการปกป้ องสี รถและพื้นผิว
ภายนอกจากรอยขี ดข่วนและสารปนเปื้ อนจากของเหลวทั้งที่ เป็ นอันตรายและไม่ เป็ นอันตราย ฟิ ล์มถู ก
ออกแบบมาให้สามารถป้ องกันสิ่ งสกปรกได้ดีเป็ นพิเศษในขณะที่ยงั ให้ความเงางามสู งด้วย ทําให้รถของคุณ
ได้รับทั้งการปกป้ องกันรอยและคราบสิ่ งสกปรก ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความเงางาม ปรับสภาพสี รถให้สวย
ใส และปกป้ องรังสี UV จากแสงแดดไม่ให้เหลือง ซี ดจางก่อนเวลาอันควร

Tested and Proven การทดสอบประสิ ทธิภาพเนือ้ ฟิ ล์ ม
Autozkin HIGH-PREMIUM PPF
Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้ องกันการเปรอะเปื้ อน)
ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถลบรอยคราบนํ้ามันบนพื้นผิวฟิ ล์มได้
Contact Angle with Water (องศาการสัมผัสกับนํ้า)
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 3 ปี (3Years Warranty) นับจาก
วันที่ติดตั้ง สําหรับฟิ ล์ม HIGH-PREMIUM PPF ที่ใช้บริ การจาก Autozkin และไม่ผา่ นการปรับแต่งใดๆ
เท่านั้น การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมถึ งความเสี ยหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรื อความเสี ยหายที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุหรื อความประมาท และการปรับแต่งดัดแปลงเนื้ อฟิ ล์ม ทั้งนี้เป็ นการรับประกันสําหรับผูท้ ี่
ซื้ อและติดตั้งจาก Autozkin เท่านั้นจึงไม่สามารถโอนสิ ทธิ ให้ผอู ้ ื่นได้ในทุกกรณี

Anti-Fouling Test (การทดสอบการป้ องกันการเปรอะเปื้ อนจากคราบนํา้ )

ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถลบรอยคราบนํ้ามันบนพื้นผิวฟิ ล์มได้

Contact Angle with Water (องศาการสั มผัสกับนํา้ )

ลดองศาการสัมผัสของนํ้าที่ตกกระทบ ทําให้น้ าํ ไม่กระจายแต่กลับกลายเป็ นทรงกลมซึ่ งง่ายต่อการกลิ้งไหล
ออกจากพื้นผิวของฟิ ล์มโดยที่ผวิ ฟิ ล์มไม่เปี ยก

