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Keraamiset 
pinnoitteet



Ma-Fra  Forever Young
pinnoitesarja

Forever Young on pitkäkestoinen keraaminen pinnoite. Se ehkäisee tehokkaasti 

likaa, saasteita, pikeä, mahlaa, happosateita ja teollisuuslaskeumia 

vahingoittamasta maalipintaa. Pinnoite ehkäisee myös pesuaineiden, UV-säteilyn 

ja pesunaarmuuntumisen aiheuttamaa kulumaa. 

 

Käsitellyt pinnat hylkivät tehokkaasti vettä ja likaa. Sen takia pinnoitettu 

ajoneuvo ei edellytä pesua yhtä usein. Ajoneuvo on myös merkittävästi helpompi 

pestä, koska lika ei pysty piintymään. 

 

Forever Young on tarkoitettu yhden kerroksen pinnoitteeksi. Voit kuitenkin 

tehdä ylimääräisen pintakerroksen erityisen kulutukselle alttiisiin kohtiin, 

esimerkiksi keulaan ja helmoihin.

 

Forever Young on yksikomponenttinen. Pullon tasainen ravistaminen riittää 

ennen käyttöä.



Ma-Fra LaboCosmetica -tuotesarja sisältää monia pinnoiteturvallisia tuotteita, 

jotka on suunniteltu varta vasten yhteensopiviksi Forever Young  -tuotteiden 

kanssa. 

 

LaboCosmetica tarjoaa työkalut pinnoitetun auton pesuun, kiillon 

korostamiseen, pinnoitteen käyttöiän pidentämiseen, ja pesun jälkeiseen 

viimeistelyyn.

 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme!



Forever Young Paint
Pinnoite ajoneuvon maalipinnalle. 

Kestää jopa kaksi vuotta käsittelyn 
jälkeen. Helppo levittää jopa 

korkeissa lämpötiloissa. Vahva 
suoja saasteita, likaa, kemikaaleja ja 

naarmuuntumista vastaan. 
 

Antaa hyvän kiillon ja suojan 
samanaikaisesti. Vahva 

vedenhyljintäefekti antaa hyvän 
vedenhelmeilyn sekä helpottaa 

auton pesua ja ylläpitoa.

Pinnoite korille

Forever Young Headlight

Erinomainen pinnoiteaine 
vastamyllytetyille muovisille tai 
polykarbonaattisille ajovaloille. 

Soveltuu myös lasin 
pinnoittamiseen.  

 
Antaa noin kahden vuoden suojan 

saasteita, UV-säteilyä ja 
lämpötilanvaihtelua vastaan. 

Antaa myös hyvän 
vedenhyljinnän, saaden 

sadenveden valumaan pois 
nopeasti. 

Pinnoite ajovaloille



Forever Young STC

Lotus Juice -suoja-aine 
vastapinnoitetuille autoille 
ehkäisee kosteusvaurioita ja 
suojaa tuoretta pinnoitetta. Levitä 
tuote heti pinnoituksen jälkeen 
ajoneuvon maalipinnalle. 
 
Lotus Juice tekee Forever Young -
pinnoitteen kuivumisesta 
turvallista. Pinnoitettu auto on 
mahdollista luovuttaa välittömästi 
asiakkaalle käsittelyn jälkeen. 

Pinnoite korille 
Silicon - Titanium - Ceramic

Lotus Juice

Tuote koostuu 70 % 
silikonioksidista ja 30 % 
titaanioksidista.  Se on yhtä aikaa 
kova ja joustava. Silikonioksidi 
antaa parhaan mahdollisen 
tartunnan pintaan, suojan 
naarmuuntumista vastaan sekä 
vettähylkivän efektin. 
Titaanidioksidi on tämän hetken 
paras ratkaisu pinnan 
suojaamiseen sen 
itsensäpuhdistavan ja kemikaaleja 
vastustavan rakenteen vuoksi. 
 
Soveltuu erityisen hyvin Suomen 
ilmastoon ja ajo-olosuhteisiin. 

Suoja tuoreelle pinnoitteelle



Jokainen auto on erilainen, joten ohjeita tulee 
soveltaa tilanteen mukaan. Auto tulee käsitellä +15-
+25 lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 30-60 %.
 
Varmista, että käsiteltävät pinnat ovat puhtaat ja 
kuivat, eikä pinnoilla ole suoja- tai 
luovutusvahoja.Käytetyn auton maalipinta on 
perusteltua hioa ja kiillottaa ennen pinnoitusta. 
 
Ensimmäisellä käyttökerralla levitä tuotetta 
huomaamattomalle 10x10 cm kokoiselle alueelle 
varmistuaksesi tuotteen soveltuvuudesta.
 
Kaikki Forever Young -tuotteet ovat 
yksikomponenttisia. Pullon tasainen ravistaminen 
riittää ennen käyttöä.
 
Kaada 2-3 ml sekoitettua tuotetta Ma-Fra Forever 
Young -levityssienelle. Levitä mahdollisimman ohut 
kerros pinnalle ristikkäisin liikkein. Käsittele pinta osa 
kerrallaan. Voita levittää tuotetta jopa 1x1 m 
kokoiselle alueelle kerrallaa. 
 
Tuotteen polymerointi alkaa noin 5-7 minuutin 
kuluttua levittämisestä. Tähän asti epätasaisia 
levitysjälkiä voi vielä korjata. Älä paina levityssientä.
 
Aina kun yksi paneeli on levitetty, anna pinnan kuivua 
hetki. Kesällä sopiva aika on 3-5 minuuttia, talvella 5-
10 minuuttia. Kun aika on kulunut, kiillota pinta 
tasaiseksi mikrokuituliinalla. Älä käytä kosteaa 
mikrokuituliinaa. 

Pinnoitteen käytöstä

1 x 
Levityssieni

1 x Mikroliina 
15x15

4 x Mikroliina 
40x40

Liuottimenkesätävät 
hansikkaat

Hengityssuojain 
FFP2D



Muista vaihtaa liinan puolta riittävän usein. 
Tukkeutunut liina ei puhdista pintaa. Yhden 

auton käsittelyyn tarvitset yleensä kolme 
mikroliinaa.

 
Jos lämpötila nousee yli 30 C, kuivumisaika 

lyhenee merkittävästi. Tällöin pinta on 
pyyhittävä erittäin nopeasti, jottei 

ylimääräinen tuote tartu rumasti pintaan. 
Ennenaikaisesti kuivuva pinta voi jäädä 

epätasaiseksi.
 

Jos pinta jää käsittelyn jälkeen 
epätasaiseksi, suosittelemme hiomaan 
pinnoitteen pois ja käsittelemään koko 

alueen uudestaa. Pinta tulee suojata 
kosteudelta vähintään kuuden tunnin ajan 

käsittelyn jälkeen. Jos auto luovutetaan 
välittömästi asiakkaalle, suosittelemme 

suojaamaan pinnan Ma-Fra Lotus Juice -
suoja-aineella. 

 
Autoa ei myöskään tulisi säilyttää heti 

käsittelyn jälkeen yli -20 C pakkasessa, 
koska tämä voi merkittävästi hidastaa 

pinnoitteen kuivumista. Autoa ei saa pestä 
seuraavan viiden päivän ajan, koska 

tuotteen täydellinen polymerointi kestää niin 
kauan. Avattu pullo tulee säilyttää tiiviistä 

suljettuna ja valolta suojassa. 
 

Suosittelemme käyttämään tuotteen 
loppuun niin pian kuin mahdollista 

avaamisen jälkeen.




