
 األسئلة الشائعة
اميك عىل سطح السيارة؟ السؤال: كم تظل طبقة طالء الس�ي

ن او 36 الف ميل اإلجابة: مالكو للسيارات تضمن بقاء الطبقة لمدة 3 سن�ي

؟ ي
اميك سيار�ت  السؤال: من ماذا يحيمي طالء الس�ي

 اإلجابة: يمنع هذا الطالء المياه واألوساخ من االلتصاق ، كما يمنع الماء العرس ، واألمطار الحمضية ، والملوثات

البيئية ، وفضالت الطيور من خدش الطبقة الشفافه للسيارة

السؤال: هل المنتج افضل من الشمع؟
اميك ُيَعالج ليصل  اإلجابة: المنتج يرتبط بالطبقة الشفافه للسيارة مما يجعله يعيطي طبقة حاميه لسنوات. الس�ي

لسماكة  وقوة 9 ساعات

السؤال: ماذا يجب عىلي أن استخدم لوضع المنتج؟
 اإلجابة: قطعة الجلد المدبوغ يجب ان تستخدم لوضع المنتج. هذه القطعة مصنعة الستخدام واحد فقط وترىم

بعد االستخدام

السؤال: كم يستغرق وضع المنتج عىل السيارة؟
ة الشخص الذي يضع المنتج ومن  اإلجابة: يعتمد عىل مستوى تعديل الطالء الذي نحتاجه لوضع المنتج. و خ�ب

ي وضع المنتج
المهم عدم العجلة �ن

السؤال: كيف اعلم اذا كانت الطبقة ارتبطت بالطبقة الشفافة؟
ي المنتج وسوف تالحظ بعض المقاومة خالل عمل

 اإلجابة: ضع المنتج عىل السيارة بطريقة متقاطعة إىل ان يخت�ن

المنتج

اميك كافية؟ السؤال: هل طبقة واحدة من الس�ي
 عىل سيارتك

ً
اإلجابة: نعم طبقة واحدة كافية. و مع ذلك اك�ث من طبقة لن تؤثر سلبا

اميك عليها؟ ي بعد وضع طالء الس�ي
ي بسيار�ت

السؤال: كيف اعت�ن
ي الداخل لمدة 12 ساعة عىل االقل. وال

ي السيارة �ن
اميك َتَعالج بشكل صحيح يجب أن تب�ق  اإلجابة: لتتأكد أن الس�ي

 او بدون لمس
ً
ي حال غسيل السيارة قم بغسلها يدويا

تغسل السيارة إال بعد 7 أيام من وضع المنتج. �ن

للحفاظ عىل أفضل وأطول حماية ، ننصح بوضع منتج                 كل ستة أشهر
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اميك نظام          لتعديل الطالء ونظام          لطالء الس�ي

اميك ، ننصح باستخدامه مع نظام          لتعديل الطالء لضمان جاهزية سطح السيارة بشكل صحيح عند تطبيق نظام                لطالء الس�ي
اميك ويحافظ عليه باإلضافة إىل أن استعمال                 كل ستة أشهر يعزز عمر طالء الس�ي

EPIC Paint Correction System (#800213)
 هذه المجموعة مثالية لتصحيح األسطح قبل تثبيت نظام

اميك  لطالء الس�ي

EPIC® Ceramic Prep Wash Concentrate (#109632)
 منظف قوي إلزالة األوساخ الخارجية للسيارة وأغشية

بة ها من أنواع ال�ق الطرق وغبار المكابح وغ�ي

EPIC® Ceramic Final Prep Wipe (#109716)
 ينظف ويح�ن سطح السيارة للحصول عىل تطبيق ناجح

اميك لطالء الس�ي

EPIC® CR2 Hydro Protect Ceramic Spray (#109416)
ي أكسيد السيليكون ، مصممة

اميك بثا�ن  تركيبة بخاخ الس�ي
اميك لإلستخدام بشكل مستقل أو كمعزز لطالء الس�ي

Edgeless Microfiber Towels (#800137)
 مناشف عالية اإلمتصاص 16 انش × 16 انش من األلياف

الدقيقة لن تسبب خدوًشا دقيقة عىل أسطح الطالء

تعليمات اإلستخدام

ارتِد زوًجا من القفازات المطاطية للحماية. رج المنتج جيدًا قبل االستخدام  

ن سطح السيارة باستخدام         وتطبيقه عىل سطح السيارة باستخدام مناشف األلياف الدقيقة    قم بتنظيف وتجه�ي

اميك عىل القماش ، وابدأ   قم بلف قطعة قماش من الجلد المدبوغ حول قطعة التطبيق االسفنجية. ضع 3-4 قطرات من طالء الس�ي
بتطبيق المنتج عىل الفور 

ي منطقة محددة 20 بوصة × 20   
ضع الطالء عىل السطح بنمط التظليل المتقاطع ، باستخدام ضغط متساٍو. نويصي بالعمل �ن

ي الطبقة الشفافة   
 بوصة ، ح�ق يتم عمل المنتج �ن

ي إزالة   
ي هذه المرحلة ، ابدأ �ن

توقع أن تتحول المنطقة المطلية إىل قوس قزح أو وميض خالل 30-90 ثانية من التطبيق. �ن
المنتج بمنشفة نظيفة من األلياف الدقيقة. تأكد من إزالة أي بقايا متبقية   

كرر الخطوات لطالء السيارة بأكملها ، باستخدام تقنية متداخلة عىل كل قسم لضمان التغطية الكاملة   

ي بيئة هادئة وتحت السيطرة عىل األقل لمدة 12 ساعة واالفضل لمدة 24 ساعة. إللتصاق محكم بالطبقة الشفافه   
احفظ السيارة �ن

يحتاج 7 ايام لذلك يفضل ان يكون لديك مرآب مغلق   

ن ي هذه الصناعة. يرتبط بطبقة شفافة لتكوين سطح مت�ي
 لتوف�ي 3 سنوات ) أو 36000 ميل ( من الحماية ، بجانب اللمعان األعىل �ن

ً
 تم تصميمه خصيصا

اميك عىل سيارتك للحصول عىل مظهر “مبتل” ي )مانع للماء( يمنع األوساخ وبقع الماء والتلوثات األخرى من اإللتصاق بالطالء. ضع طالء الس�ي  وهيدروفو�ب
فة لتطبيق الطالء �ب طلب المساعدة المح�ق ي من التنظيف وتصحيح الطالء بمفردك ، ف�ي

ا�ن . إذا لم تتمكن من تحقيق المستوى االح�ق ي
إستثنا�ئ

مزايا وفوائد إضافية
•طالء سهل التطبيق  

• يرتبط مع الطبقة الشفافة للحصول عىل لمعان عميق 
ومذهل

•مصمم لُيكمل نظام تصحيح الطالء 
ي ُمبلل 

•ينتج مظهر نها�ئ
ن  اء والمبتدئ�ي ط التطبيق للخ�ب بسِّ •اللزوجة المثالية تُ

 خصائص ممتازة مضادة للماء تسمح للماء واألوساخ 
باإلنزالق وعدم االلتصاق

The NEW EPIC® PRO Ceramic Coating  
Single Use Kit )#109330(

:محتويات العّدة 
اميك 30 مل  • عبوة طالء الس�ي

• ورقة  تعليمات ومعلومات تقنية
• قطعة اسفنجية لوضع المنتج 

•       قطع جلدية مدبوغة 

CERAMIC COATING
EPIC PRO

®
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MALCO® AUTOMOTIVE’S 

CERAMIC COATING
EPIC PRO

®

اميك بتصميم متقدم ، مصمم لحماية  طالء س�ي
ي
ي إستثنا�ئ

.السيارة وإعطائها منظر نها�ئ


