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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Williams F1 Ceramic Coat 

 
 
1. Σε περίπτωση που υπάρχει μία μικρή ζημιά σε ένα από τα σημεία του αυτοκινήτου όπου έχουμε 
εφαρμόσει Ceramic Coat, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλο το μέρος ή μπορεί να γίνει επισκευή 
SMART επιτόπου? 
Το Ceramic Coat χρειάζεται να περαστεί μόνο στα σημεία που το αυτοκίνητο έχει επισκευαστεί ή στην 
επιφάνεια που ξαναβάφτηκε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το Ceramic Coat δένει με το χρώμα και το 
ακολουθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
 
2. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος και το Ceramic Coat εφαρμοστεί και στο παρμπρίζ του 
αυτοκινήτου, με ποιο τρόπο μπορεί να αφαιρεθεί ? 
Εάν το λάθος διαπιστωθεί κατά την διάρκεια της εφαρμογής το Ceramic Coat μπορεί να αφαιρεθεί με 
το υγρό PreClean, το οποίο χορηγείται με το πακέτο. Εάν έχουν περάσει άνω των 24 ωρών από την 
εφαρμογή του τότε χρειάζεται ένα ισχυρό διαλυτικό (Glass Compound) και πολύ τρίψιμο για να 
αφαιρεθεί. 
 
3. Μια και το προϊόν είναι κεραμικό (υγρό γυαλί), σπάσει σε κάποιο σημείο από ατύχημα, θα 
ξεφλουδίσει και στην υπόλοιπη επιφάνεια? Πως μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό? 
Ως και το Ceramic Coat δένει απόλυτα με το χρώμα του αυτοκινήτου δεν μπορεί να σπάσει και φυσικά 
ακόμη και μετά από ατύχημα δεν ξεφλουδίζει από το αυτοκίνητο. 
 
4. Εάν ένα από τα μέρη του αυτοκινήτου αντικατασταθεί και ξαναβαφτεί, το χρώμα θα δείχνει 
διαφορετικό από το υπόλοιπο αυτοκίνητο? 
Καμία διαφορά δεν πρόκειται να υπάρξει με το χρώμα του υπολοίπου αυτοκινήτου μια και το Ceramic 
Coat είναι παντελώς άχρωμο. Επιπλέον, το Ceramic Coat προστατεύει το αυτοκίνητο από τους 
εξωτερικούς παράγοντες. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει αποχρωματισμός του αυτοκινήτου από την 
πολυκαιρία και επομένως το χρώμα θα παραμείνει εντελώς ομοιόμορφο και σε κατάσταση 
προθέματος αντιπροσωπείας. 
 
5. Σε περίπτωση που χρειάζεται να βγάλουμε το Ceramic Coat από τμήμα του αυτοκινήτου χρειάζεται 
να αφαιρεθεί με αμμοβολή ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαλυτικό, εάν ναι ποιο? 
Το Ceramic Coat εφόσον εφαρμοστεί και στεγνώσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με επαγγελματικό 
τρίψιμο και ειδικές αλοιφές (rubbing compound), δεν μπορεί να αφαιρεθεί με διαλυτικό. Η αμμοβολή 
θα το αφαιρέσει μαζί με το χρώμα του αυτοκινήτου.  
 
6. Μετά το άνοιγμα του μπουκαλιού πόση ώρα χρειάζεται να περάσει μέχρι το Ceramic Coat να 
κρυσταλλοποιηθεί μέσα στο μπουκάλι? 
Το Ceramic Coat αρχίζει να κρυσταλλώνει μέσα στο μπουκάλι μετά από 24 ώρες επαφής του με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα. 
 
7. Το πληροφοριακό υλικό λέει ότι το Ceramic Coat μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα. Η εφαρμογή του σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κάνει διαφορά στο χρώμα των 
αυτοκινήτων? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γυαλιστικό? 
Το Ceramic Coat δεν θα αλλάξει την υφή ή το χρώμα του αυτοκινήτου αλλά σίγουρα θα βελτιώσει το 
γυάλισμά του. Το προτείνουμε για μεταχειρισμένα οχήματα μέχρι 5 ετών και κάτω από 80.000 χλμ. 
αλλά όπως καλώς γνωρίζετε το χρώμα του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι μία υπόθεση που 



 

ταυτοποιείται στο εκάστοτε μεταχειρισμένο όχημα και τις συνθήκες που μπορεί αυτό να έχει 
αντιμετωπίσει στο παρελθόν του.  
 
8. Υπάρχει περίπτωση το Ceramic Coat να αντιδράσει με το χρώμα του αυτοκινήτου? Υπάρχει καμία 
διαφορά με τον τελικό χρωματισμό ή σκίαση του αυτοκινήτου? 
 
Το Ceramic Coat δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει το χρώμα του αυτοκινήτου ούτε στο ελάχιστο. Θα 
βελτιώσει την συνολική του εικόνα δίνοντας όμως μία απαράμιλλη γυαλάδα. 
 
9.  Το Ceramic Coat μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επαγγελματικά οχήματα? 
Ναι το Ceramic Coat μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε LCV και HGV οχήματα. 
 
10. Το Ceramic Coat προστατεύει το αυτοκίνητο από εκδορές που μπορεί να προέλθουν από πέτρες 
κατά την διάρκεια τις οδήγησης? 
Το Ceramic Coat δένει με το χρώμα και σαφώς προστατεύει τις επιφάνειες του αυτοκινήτου, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει το αυτοκίνητο αλεξίσφαιρο! Η ατυχηματικές εκδορές που μπορεί να 
συμβούν έχουν να κάνουν με την δύναμη και ταχύτητα που μπορεί οι πέτρες αυτές να χτυπήσουν το 
αμάξωμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Ceramic Coat κάνει τις καλυμμένες επιφάνειες πολύ πιο 
ανθεκτικές στην κακομεταχείριση. 
 
11. Υπάρχουν καθαριστικά ή υγρά με τα οποία το Ceramic Coat αντιδρά σε περίπτωση επαφής ή 
μίξης? 
Όταν το Ceramic Coat έχει εφαρμοστεί και στεγνώσει δεν προκαλεί καμία αντίδραση με οποιοδήποτε 
καθαριστικό. 
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