PPF

Profesionálne fólie na ochranu farby laku
OCHRÁNIA VAŠE VOZIDLO
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VÝHODY FÓLIÍ SKYFOL PPF
Chcete lak Vášho nového vozidla ochrániť pred poškodením? Máte plné zuby kamienkov? Často jazdíte na miestach,
kde sa lak Vášho vozidla môže ľahko poškriabať? Už Vám niekto kľúčom poškriabal lak? Bol lak Vášho vozidla
poškodený na parkovisku nákupného centra? Ak chcete ochrániť lak Vášho vozidla pred poškodením, vyberte si
fóliu na ochranu farby laku Skyfol PPF.

STÁLE NOVÝ
Chcete zachovať pôvodnú krásu Vášho vozidla? Vyberte si
fóliu na ochranu farby laku a Vaše vozidlo bude krásne až
niekoľko rokov.

Lak môže po istom čase zmatnúť alebo vyblednúť. Následnou údržbou môžete tento priebeh
spomaliť, avšak pri každom zásahu postupne
spôsobíte nezvratné škody. Vrstva farby bude
tenšia, alebo sa na povrch aplikujú chemikálie,
ktoré sa postupne opotrebujú a stratia svoju
odolnosť. Materiály Skyfol PPF Vám ponúkajú
najúčinnejšiu ochranu farby laku, ktorá bude
dlhé roky chrániť lak Vášho vozidla pred rôznymi
vplyvmi prírody.
O akých vplyvoch hovoríme?

Prach: aj ten najjemnejší prach dokáže pri vysokej rýchlosti
poškodiť lak Vášho vozidla a po niekoľkých rokoch jazdenia po
dialnici na ňom nechá trvalé stopy.
ÚV žiarenie: je len otázkou času, kedy slnko pohltí farbu Vášho
laku; slnečné žiarenie môže za to, že vrstva farby vybledne a
spôsobuje predčasné starnutie lakovanej vrstvy
Krupobitie: letné horúčavy so sebou často prinášajú aj
krupobitie, ktoré každoročne poškodí veľké ,množstvo vozidiel
Vplyv extrémnych horúčav a mrazov: pri vysokých teplotách
vrstva laku zmäkne a je veľmi citlivá na povrchové škriabance,
v zime zas vrstva laku stuhne a ľahko sa odlepí.

OCHRANA PRED
POŠKODENÍM
Máte plné zuby kamienkov? Niekto Vám na parkovisku
poškriabal dvere? Poškriabali Vám vozidlo kríky, alebo

Kamienky: pri vysokej rýchlosti dokáže aj malý kamienok
spôsobiť obrovské škody na laku vozidla

visiace konáriky? Ochránte Vaše nové vozidlo s fóliami

Parkovanie: dvere auta vedľa ktorého parkujete sú až príliš

Skyfol PPF.
Počas

jazdy

je

Vaše

vozidlo

vystavené

mnohým

mechanickým nebezpečenstvám, pri parkovaní Vám zas

blízko a Vy sa obávate, aby Vám nespôsobili trvalé poškodenie
laku.

veľa nepríjemností môže spôsobiť vandalizmus. Perfektnú
ochranu pred podobným nebezpečenstvom Vám poskytnú
fólie Skyfol PPF.
Na čo konkrétne myslíme?

Vegetácia: kríky a stromy, ktoré previsajú na vozovku
dokážu spôsobiť nepríjemné škriabance

Úzke diaľnice: na takomto type vozovky sa často poškodí
nárazník, ktorého oprava je časovo náročná a finančne veľmi
nákladná

Vandalizmus: Občas ste nútení nechať Vaše vozidlo na
mieste, kde môžete byť po návrate k nemu veľmi nepríjemne
prekvapení (poškriabanie laku kľúčom).
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ĽAHKÁ ÚDRŽBA
Už ste niekedy mali problémi s čistením fólie na ochranu farby
laku? Túžite po povrchu, ktorý sa čistí ľahšie, ako pôvodný lak?

Fólie na ochranu farby laku Skyfol PPF majú narozdiel od
konkurencie jednu obrovskú výhodu, pretože ich čistenie
je mimoriadne jednoduché. Povrchové napätie vrchnej
ochrannej vrstvy bolo upravené tak, aby odpudzovalo
vodu. Vďaka tejto hydrofóbnej vlastnosti je čistenie
podstatne jednoduchšie, kedže sa kontaminácia nemôže
dostať do štruktúry fólie.
Predošlé fólie na ochranu farby laku boli náchylné na
zožltnutie a škvrny spôsobené nečistotami sa nedali
odstrániť. Po zmene technológie sa okolo roku 2006
objavila ďalšia generácia fólií, ktoré boli už oveľa
odolnejšie. Biele autá však ešte stále mali problém so
zožltnutím a problém odstránenia povrchovej
kontaminácie ešte tiež nebol vyriešený.
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Ďalší vývoj sa uskutočnil v roku 2010, kedy sa daný priemysel
pohol o ďalší krok vpred predstavením povrchovo upravených
ochranných fólií. Povrch fólie mal špeciálny povlak, ktorý ju
chráni pred sfarbením a vďaka novej technológii sa aj výrazne
ľahšie čistila -tieto fólie už na bielych autách nezožltli. Niektoré
problémy však aj napriek tomu aj naďalej pretrvávali, napríklad
schopnosť odstrániť väčšie znečistenie, ako sú škvrny od
chrobákov, navyše sa táto fólia ešte rýchlejšie znečistila ako
pôvodný lak. V roku 2016 sa však vďaka nanotechnológii
objavilo konečné technologické riešenie: povrchová vrstva
fólie sa zmenila na hydrofóbnu. Od tej doby sa nečistoty dajú
ešte ľahšie odstrániť a nakoniec môžeme povedať, že čistenie
povrch fólie sa čistí oveľa ľahšie, ako pôvodný lak vozidla.
Zrodila sa dokonalá fólia na ochranu farby laku.

EXTRA VÝDRŽ
Fólie na ochranu farby laku patria k najúčinnejším
spôsobom ochrany Vášho vozidla. Polyuretánová fólia
patrí k najodolnejším materiálom, ktoré človek dokáže
vyrobiť. Pôvodne bola vyvinutá pre vesmírnu technológiu
a neskôr ju využívali v letectve. V súčasnosti sa často
využíva v stavebníctve, pretože ide o izolačný materiál,
ktorý dosahuje potrebné výsledky až 30 - 40 rokov.
Očakávaná životnosť fólií Skyfol PPF Nano a Nano Rapid
je 10 rokov. Základný materiál vydrží dlhšie, ale kvôli
spoľahlivej odstrániteľnosti lepiacej vrstvy sme na aplikáciu
v našich montážnych strediskách stanovili záručnú dobu
5 rokov. Produkt sa po uplynutí záručnej doby odporúča
vymeniť,

aby ste vždy dokonale zaistili maximálnu ochranu Vášho
vozidla. Funkciou ochranných fólií na karosériu je ochrana
farby laku, takže je mimoriadne dôležité, aby nezanechala
zvyšky lepidla a neodstránila tak vrchnú vrstvu laku Vášho
vozidla a to ani v kritických častiach a aj po niekoľkých
rokoch. Lepidlo Skyfol PPF Nano a Nano Rapid bolo doteraz
bez problémov odstránené z mnohých vozidiel. Správnymi
nástrojmi a technológiou sa môžete vyhnúť zvyškom lepidla a
poškodenému laku. Pred 17 rokmi sme boli prví, ktorí sa začali
zaoberať distribúciou fólií na ochrany farby laku v strednej a
východnej Európe a v súčasnosti patríme k popredným
európskym distribútorom. Naše skúsenosti v danej oblasti sú
priam jedinečné.
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PPFNano

ĽAHKÉ
ČISTENIE

PPFNano Rapid

Skyfol PPF Nano má špeciálny povlak s lesklým povrchom, ktorý
Vášmu vozidlu poskytne dokonale lesklý vzhľad. Vďaka špeciálnej
čírej vrstve je fólia odolná voči nečistotám, ako sú: vodný povlak,
hmyz, vtáčí trus, soľ olej a výfukové plyny, ktoré by mohli spôsobiť
zožltnutie fólie a poškodenie povrchu. Fólia ochráni karosériu
vozidla pred drobnými kamienkami, povrchovými škriabancami,
poškodeniami, ktoré sú spôsobené kefami v autoumývarke a pred
podobnými nárazmi. Vďaka „samoregeneračnej“ vrstve dokáže
táto fólia mimoriadne účinne eliminovať povrchové škriabance.

PPFNano Satin

OCHRANA A
DESIGN
6

ULTRA RÝCHLA
SAMOREGENERÁCIA

Skyfol PPF Nano Rapid sa vyznačuje hrubšou vrstvou, ako
klasická PPF Nano fólia a vďaka tomu má aj rýchlejšie
samoregeneračné vlastnosti. Pri danej fólii sa samoregenerácia
uskutočnuje aj pri nižších (izbových) teplotách a to v priebehu
niekoľkých sekúnd. Ostatné vlastnosti tejto fólie sa zhodujú s
klasickou PPF Nano fóliou (ľahké čistenie, hydrofóbna vrstva a
perfektný lesk).

PPFNano+

Fólia Skyfol PPF Nano Matt má špeciálny vrstvu s matným
povrchom, ktorá Vášmu vozidlu poskytne jedinečný vzhľad.
Vďaka špeciálnej čírej vrstve je fólia odolná voči nečistotám, ako
sú: vodný povlak, hmyz, vtáčí trus, soľ olej, chlorid horečnatý a
výfukové plyny, ktoré by mohli spôsobiť zožltnutie fólie a
poškodenie povrchu. Fólia ochráni karosériu vozidla pred
drobnými kamienkami, povrchovými škriabancami,
poškodeniami, ktoré sú spôsobené kefami v autoumývarke a
pred podobnými nárazmi.

EXTŔEMNA
OCHRANA

Fólia Skyfol PPF Nano bola vyvinutá pre vozidlá, ktoré sa často
pohybujú po náročnejších terénoch. Vďaka zvýšenej hustote Vám
fólia Nano+ ponúka až o 30% väčšiu ochranu pred kamienkami..
Fólia Skyfol PPF Nano, bola špeciálne vyvinutá na autodráhy a
zážitkové riadiace strediská, ponúka neprekonateľnú úroveň
ochrany. Vďaka špeciálnej priehľadnej vrstve má dokonalý lesk
a ľahkú údržbu, pretože disponuje hydrofóbnou vrstvou. Jej
samoregenerácia funguje rovnako ako pri fólii Skyfol PPF Nano.
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Chráni pred

Škriabance
Úmyselné poškodenie spôsobené
vandizmom, poškriabanie kríkmi
alebo škriabancei počas parkovani
a. Z povrchu Vašej ochrannej fólie
zmiznú drobné škriabance, ktoré
boli spôsobené čistením a opo
trebením.
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Kontaminácia
Silné znečistenie, ako hmyz, vtáčí
trus atď., môže na Vašom laku
zanechať škvrny. Fólia na
ochranu farby laku Vám poskytne
100% ochranu pred podobným
znečistením.
Takmer každé
znečistenie sa z jej povrch dá
mimoriadne ľahko odstrániť.

Vyblednutá farba
Opotrebovanie, ktoré spôsobuje
prach, čistenie, slnečné žiarenie
atď. To všetko môže negatívne
vplývať na lak Vášho vozidla. Ak je
fólia chránená špeciálnou vrstvou,
Vaše vozidlo bude aj po niekoľkých
rokoch ako nové.

Kamienky
Kamienky sú častým dôvodom
vážneho poškodenia laku vozidla.
Ochranná látka musí byť primerane pružná eliminovala následky
nárazu a dostatočne silná, aby sa
neroztrhala. Polyuretánová fólia
Vám prináša neviditeľnú ochranu
laku Vášho vozidla.
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O SKYFOLE

FAQ

Už na samom počiatku sme videli potencionálny úspech v oblasti ochranných fólií, ktoré sú súčasťou našej ponuky už od roku
2002. Našou najväčšou hviezdou sa za posledné roky stala fólia na ochranu farby laku. Tieto materiály svoju prácu vykonávajú
bez povšimnutia a dlhé roky chránia lak nového vozidla pred rôznym poškodením. Vďaka dlhoročnému vývoju sa fólie na
ochranu farby laku stali dokonalými: ľahko sa aplikujú, majú až neuveriteľnú výdrž a ľahko sa čistia. V roku 2016 sa
predpokladalo, že trh s fóliami na ochranu farby laku sa do roku 2020 zdvojnásobí. Od roku 2018 sa globálny obchod v porovnaní
s predchádzajúcimi dvoma rokmi až štvornásobne zvýšil. Vďaka týmto číslam sa trh s fóliami na ochranu farby laku stal trendom
vývoja, aký doteraz podobný priemysel ešte nevidel. Vďaka tejto kategórii výrobkov je Skyfol jedným z najprestížnejších
distribútorov materiálov v Európe, ktoré sú v danom priemysle skutočne prelomové. Staňte sa súčasťou tohto úspešného
príbehu a vyberte si fólie na ochranu farby laku od Skyfolu!

KDE SA NACHÁDZAJÚ MONTÁŽNE STEDISKÁ, KTORÉ APLIKUJÚ PPF FÓLIE?
Navštívte našu web stránku www.skyfol.sk a nájdite montážne stredisko, ktoré ke k Vám najbližšie.
ZMENÍ FÓLIA SKYFOL PPF PÔVODNÝ VZHĽAD MÔJHO VOZIDLA?
Nie, fólia Skyfol PPF úplne neviditeľná, nezmení vzhľad ani farbu vozidla. To samozrejme platí len pre lesklé
fólie.
PO APLIKÁCII PPF FÓLIÍ BUDEM MUSIEŤ ZMENIŤ SPÔSOB ÚDRŽBY SVOJHO VOZIDLA?
Budete si musieť dať pozor na nasledujúce kroky: vysokotlaková hadica by mala byť minimálne vo vzdialenosti
35 cm a nesmie smerovať k okrajom; vyhnite sa akémukoľvek abrazívnemu čističu; Pred použitím otestujte
chemikálie. Čistiace prostriedky Skyfol boli vyskúšané a testované na všetkých našich fóliách Skyfol PPF, preto
Vám radšej odporúčame použiť tie. Vyhýbajte sa automatickým autoumývarkam.
PREČO MI SKYFOL NEDÁ DOŽIVOTNÚ ZÁRUKU AKO OSTATNÉ ZNAČKY?

2002

Skyfol sa v tomto odvetví nechce zapojiť do záručných vojen. Životnosť produktu je vždy ovplyvnená mnohými
faktormi, ktoré nedokážeme kontrolovať. Na výrobok poskytujeme záruku 5 rokov, pričom jeho očakávaná
životnosť je až 10 rokov. Materiál PPF Vám odporúčame vymeniť každých 5 rokov, aby ste zaistili náležitú ochranu
a odstránenie bez ujmy.

SKYFOL PPF PRVÝKRÁT V
STREDNEJ EURÓPE

2019

Skyfol PPF Nano+,
Nano Rapid, Shadow
a Mirror Black boli
predstavené

2018

Skyfol PPF Nano Satin

2008
ZNAČKA SKYFOL BOLA
UVEDENÁ NA NAŠOM TRHU

DÁ SA FÓLIA SKYFOL PPF BEZPEČNE ODSTRÁNIŤ?
Profesionálne montážne stredisko dokáže fóliu skyfol PPF odstrániť bez akéhokoľvek poškodenia laku.
FÓLIA SKYFOL PPF ZOŽLTNE?
Fólia Skyfol PPF je číra, disponuje samoregeneračnou a hydrofóbnou vrstvou a navyše nezožltne.
AKO FUNGUJE SAMOREGENERÁCIA PRI ŠKRIABANCOCH?

2010

NA TRH PRICHÁZDA
ČÍRY PPF MATERIÁL

Povrch fólie disponuje samoregeneračnou vrstvou, ak cez ňu škriabanec neprenikne, vďaka
samoregeneračnej vrstve bude ako nová. Čím hrubšou vrstvou fólia disponuje, tým hlbšie škriabance
zmiznú.
MÔŽE BYŤ NA FÓLIU SKYFOL PPF NANESENÁ KERAMICKÁ VRSTVA?
Je to úplne zbytočné, pretože fólia je hydrofóbna.
MÔŽE BYŤ FÓLIA SKYFOL PPF APLIKOVANÁ NA LAK, KTORÝ NIE JE PÔVODNÝ?

2016

Skyfol PPF Nano, prvá
hydrofóbna PPF fólia na
trhu od Skyfolu
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2012

Ak je vozidlo prelakované, aplikácia fólie môže prebehnúť 4-6 týždňov po prelakovaní, aby mal náter dostatok
času na vyschnutie. V zimnom období to môže trvať aj dlhšie.

PRVÝ PRODUKT SKYFOL
PPF BOL UVEDENÝ NA TRH
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PROFESIONÁLNA FÓLIA A APLIKÁCIA
www.skyfol.sk

