
Προστασία Χρώματος. Τι αγοράζω στην πραγματικότητα; 
 
 
 
Το Williams Ceramic Coat, είναι ένα μοναδικό προϊόν προστασίας χρώματος (κεραμική 
επίστρωση) με 5ετή διάρκεια. Πολλοί αναρωτιούνται. Τι είναι αυτό το προϊόν; Είναι 
πραγματικά μοναδικό; Προσφέρει όσα υπόσχεται ή είναι ένα ακόμη διαφημιστικό τρικ; 
Κάποιοι επαγγελματίες το εξυμνούν. Άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι σπουδαίο. 
 
Σε αυτό το άρθρο, θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται, τι είναι το 
προϊόν, τι προσφέρει και τι πρέπει να προσέξετε κατά την στιγμή αγοράς. 
 
Ceramic Coat 
Περισσότερο από δύο δεκαετίες κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα προστασίας χρώματος 
αυτοκινήτου. Στην χώρα μας δεν είναι διαδεδομένα. Πολλοί επαγγελματίες αλλά και 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την ύπαρξη τους ή τις ιδιότητες τους. Ακούγοντας ένα πολλά 
υποσχόμενο προϊόν, πολλοί δείχνουν διστακτικοί ή επιφυλακτικοί. Δικαίως, μιας και 
δυστυχώς σε όλες τις αγορές υπάρχουν και οι «κακοί επαγγελματίες» που από άγνοια ή για 
ιδία οφέλη, δημιουργούν κακή εικόνα για τον χώρο τους.    
   

 
 
Τι προσφέρει; 
Το Ceramic Coat (κεραμική επίστρωση) είναι προϊόν προστασίας χρώματος 3ης γενιάς. Είναι 
κατάλληλο για νέα και μεταχειρισμένα οχήματα μέχρι 5ετίας. Δεν είναι νανοτεχνολογία, ούτε 
φιλμ προστασίας. Διεισδύει στους πόρους του χρώματος, γίνεται ένα σώμα με αυτό και 
σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν ξεφτίζει ή ξεφλουδίζει. Προσφέρει προστασία από 
καθημερινούς εξωτερικούς παράγοντες που αλλοιώνουν την εικόνα του οχήματος μας, όπως 
ηλιακή ακτινοβολία, περιττώματα πουλιών, ρετσίνια, βρωμιά, καθαριστικά, μικρό εκδορές, 
όξινη βροχή, ακραίες θερμοκρασίες. Επίσης το όχημα σας μένει καθαρό για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 
  
Πόσο Διαρκεί; 
Το προϊόν διαρκεί για 5 χρόνια και φέρει γραπτή εγγύηση. Μετά την πενταετία δεν 
εξαφανίζεται, απλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την αποτελεσματικότητα των ιδιοτήτων 
του. 
 
Τι καλύπτει η εγγύηση; 
Το πιστοποιητικό εγγύησης βεβαιώνει ότι το προϊόν έχει πενταετή διάρκεια και ότι δεν 
προκαλούνται βλάβες στο χρώμα του οχήματος από κουτσουλιά, ρετσίνι κλπ. Αν προκληθεί 
ζημιά στο χρώμα του οχήματος (διάβρωση) από τους προαναφερθέντες παράγοντες, 



επισκευάζουμε το πάνελ του οχήματος χωρίς καμιά χρέωση. Σημείωση: Τέτοιου τύπου 
φθορές δεν καλύπτονται από καμιά εργοστασιακή εγγύηση χρώματος. 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση; 
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που έχει προκαλέσει ο ιδιοκτήτης ή κάποιος άλλος στο 
όχημα. Ατυχήματα, χτυπήματα από πέτρες, χρήση ισχυρών χημικών (π.χ. paint remover), μη 
προβλεπόμενη συντήρηση (π.χ. πλύσιμο οχήματος με σφουγγάρι τύπου scotch brite) 
 
Είναι άφθαρτο; 
Πολλοί καταναλωτές που έχουν εφαρμόσει στο όχημα τους το Ceramic Coat, πιστεύουν ότι 
το έχουν κάνει «αλεξίσφαίρο». Φυσικά αυτό δεν ισχύει. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να 
προστατεύσει το καπό του αυτοκινήτου από πετραδάκι που το χτύπησε με ταχύτητα 80χλμ. 
Εσκεμμένη δολιοφθορά από αιχμηρό αντικείμενο ή κλειδί. Αράχνες από φθαρμένη βούρτσα  
πλυντηρίου αυτοκινήτων. Το Ceramic Coat, σε κάποιες περιπτώσεις όπως οι 
προαναφερόμενες, μπορεί να μειώσει το μέγεθος της ζημιάς. Π.χ. αν κάποιος έχει 
γρατσουνίσει το αυτοκίνητο μας με κλειδί ελαφρά, θα έχει «τραυματίσει» μόνο την κεραμική 
προστασία. Ο εφαρμοστής σας θα μπορέσει να επισκευάσει την επιφάνεια αποφεύγοντας την 
διαδικασία βαφής. 
 
Συντήρηση 
Μοναδική συντήρηση είναι το πλύσιμο του οχήματος μια με δύο φορές το μήνα με σαμπουάν 
αυτοκινήτου ουδέτερου PH με καθαρά πανιά μικροΐνας ή σφουγγάρι αυτοκινήτου. 
 
 
Βελτιώνεται η εμφάνιση του οχήματος μου; 
Το Ceramic Coat είναι απόλυτα διάφανο. Δεν καλύπτει καμιά ατέλεια του οχήματος σας. 
Αντιθέτως, μετά την εφαρμογή το όχημα παραμένει καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και οι πιθανές ατέλειες του οχήματος φαίνονται εντονότερα (π.χ. γρατσουνιές). Η εμφάνιση 
του οχήματος σας θα παραμείνει ίδια όπως την ημέρα εφαρμογής, χωρίς να υποστεί φθορά 
για τα επόμενα 5 χρόνια. 
Συνιστούμε να επισκευάσετε τις ατέλειες του οχήματος πριν την εφαρμογή για καθαρά 
αισθητικούς λογούς και μόνο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
(α) Η ιδανικότερη εφαρμογή είναι σε καινούργιο όχημα. Θα παραμείνει όπως το παραλάβατε 
από την αντιπροσωπεία για τα επόμενα πέντε χρόνια. 
(β) Αν το όχημα σας είναι μεταχειρισμένο, μπορείτε να το κερώσετε ή και να το γυαλίσετε, 
ώστε να επαναφέρετε σε άριστη κατάσταση το χρώμα και μετά να εφαρμόσετε την προστασία 
χρώματος Ceramic Coat. Το όχημα σας θα παραμείνει όπως το παραλάβατε μετά το 
γυάλισμα για τα επόμενα πέντε χρόνια. 
Αν όμως επιθυμείτε να διατηρήσετε το όχημα σας ως έχει χωρίς τα «μικρό μαζέματα», φυσικά 
μπορείτε να εφαρμόσετε το Ceramic Coat χωρίς κανένα πρόβλημα ως προς τις ιδιότητες 
του. 
 
Μπορώ να το εφαρμόσω εγώ; 
Όχι δεν μπορείτε να το εφαρμόσετε μόνοι σας. Απαιτείται ειδική διαδικασία. Το Ceramic Coat 
θα το βρείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών, όπου οι εφαρμοστές έχουν 
εκπαιδευτεί και έχουν λάβει πιστοποίηση. 
 
Τι να προσέξω; 

1. Θα εφαρμόσετε το προϊόν μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. 
2. Η υφή του οχήματος έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την προεργασία που θα κάνει 

ο εφαρμοστής στο όχημα. Δεν αφορά τις ιδιότητες του προϊόντος. Π.χ. είναι καλύτερη 
η υφή της επιφάνειας ενός οχήματος που έχει περαστεί με πλαστελίνη ή πυλό. 
Επίσης αν έχει γυαλιστεί ή κερωθεί. Όμως δεν είναι προϋπόθεση το γυάλισμα ή το 
κέρωμα για την εφαρμογή του υλικού. 

3. Να ρωτάτε διεξοδικά τον εφαρμοστή τι επιλογές έχετε, αν θέλετε την άψογη δυνατή 
εικόνα του οχήματος σας πριν την σφράγιση του με το Ceramic Coat. 

4. Αν έχετε ζητήσει να γυαλιστεί το όχημα σας πριν την εφαρμογή του υλικού, 
προτείνουμε να ελέγχετε το όχημα σας μετά το γυάλισμα (υπό το ηλιακό φως ή τους 
προβολείς του καταστήματος) για τυχόν ατέλειες όπως είδωλα, στρογγυλάδες και 
αράχνες. Αν εγκρίνετε την εργασία που έχει γίνει, ζητήστε να προχωρήσουν στην 



εφαρμογή του Ceramic Coat. Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι η ποιότητα των 
πρόσθετων εργασιών όπως γυάλισμα, κέρωμα, τοπικές επισκευές κ.λ.π., είναι 
άσχετα από το Ceramic Coat. Η προστασία χρώματος διατηρεί και προστατεύει την 
εικόνα του οχήματος σας, στην κατάσταση που ήταν την ημέρα εφαρμογής. 

5. Αν υπάρξει φθορά στο όχημα και χρειάζεται επισκευή, επισκευάζεται το συγκεκριμένο 
πάνελ. Δεν χρειάζεται εφαρμογή ξανά σε όλο το όχημα.  

6. Το Ceramic Coat δεν περιέχει σιλικόνη και είναι απόλυτα φιλικό για το περιβάλλον. 
7. Ζητήστε προσφορές από τουλάχιστον δύο εφαρμοστές, ούτος ώστε να έχετε μέτρο 

σύγκρισης στις υπηρεσίες & το κόστος που σας προσφέρουν, πριν καταλήξετε στην 
επιλογή εφαρμοστή. 

8. Να σας παραδώσουν το πιστοποιητικό εγγύησης (με συμπληρωμένα όλα τα πεδία), 
σφραγισμένο από τον πιστοποιημένο συνεργάτη. 

9. Κάποιοι επαγγελματίες θα σας πουν ότι μόνο ένα γυάλισμα/κέρωμα αρκεί για να 
προστατέψετε το αυτοκίνητο σας και ότι δεν χρειάζεστε προστασία χρώματος. Δεν 
είναι αληθές. Απλά προσπαθούν να σας έχουν συχνότερα στο κατάστημα τους για 
διάφορες εργασίες που αθροιστικά έχουν μεγαλύτερο κόστος από το Ceramic Coat. 
Το Ceramic Coat είναι απαραίτητο. Ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και το κλίμα 
της.  

 
Η αλήθεια βέβαια είναι, πως το Ceramic Coat δεν είναι για όλους. Όχι γιατί δεν έχουν 
πολυτελές αυτοκίνητο ή γιατί ενδεχομένως το θεωρούν ακριβό, αλλά γιατί το συγκεκριμένο 
προϊόν είναι μόνο για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που αγαπούν το αυτοκίνητο τους. Ασχέτου 
μεγέθους ή αξίας. Είναι γιαυτούς που θέλουν να το προσέχουν και να το βλέπουν σε καλή 
κατάσταση γενικότερα (εξωτερικά, εσωτερικά & μηχανικά). Δεν το θεωρούν απλά ένα μέσο 
μεταφοράς.  


