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Mayvinci Europe, een productlijn in het topsegment ontwikkeld om auto`s, motoren, jachten
en jets te voorzien van uitzonderlijke bescherming.
De producten die wij bieden zijn ontstaan in samenwerking met zowel de beste insigneurs
als toonaangevende detailers. Door deze met elkaar te verbinden hebben we het best
mogelijke resultaat weten te behalen op het gebied van bescherming en glans.
Veel gerespecteerde detailers hebben zich inmiddels verbonden met Mayvinci Europe na het
zien van de geweldige resultaten welke behaald worden wereldwijd.
Kijk rustig verder en verken onze producten. Uw Mayvinci Europe specialist staat klaar
voor een vrijblijvend advies, volledig gericht op uw wensen.

MAYVINCI AYANMO
De keramische glascoating van Mayvinci is een permanente coating die bescherming
bied tegen invloeden van buiten af.
De moluculaire samenstelling geeft de coating zijn hardheid en elasticheteid met een groot esthetisch
voordeel welke concurrentie ver achter zich laat.
Geweldige diepe glans en parelend effect zijn kenmerkend voor deze topcoating,
Mayvinci Ayanmo is alleen aan te brengen door onze gespecialiseerde Mayvinci dealers.

COATING INDICATOR

GLOSS

HARDNESS

LIFETIME

THICKNESS

100%

92%

100%

88%

REPELLENT

100%

MAYVINCI C16
Deze coating is een doorbraak op basis van keramische SiO2 chemie, en zal hiermee uw
auto optimaal beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Met de C16 worden gelakte oppervlaktes voorzien van een matrix membraam welke een
solide verbinding aangaan met de ondergrond. Water en vuil zal hierdoor nauwelijks hechten.
Op deze manier blijft de showroom glans voor jaren behouden.

COATING INDICATOR

GLOSS

HARDNESS

LIFETIME

THICKNESS

91 %

92 %

85 %

71 %

REPELLENT

92 %

MAYVINCI MK4
MK4 bestaat uit SiO2-verbonden nanodeeltjes en is een chemisch inert. De nano coating zorgt er voor
dat de autolak meer duurzaam is en goed bestand is tegen chemische belasting, alle weers invloeden,
uv, vocht, vuil, en biedt een hogere krasvastheid als de meeste blanke lakken. Maximale glans en
parelend effect zijn kenmerkend voor deze coating.

COATING INDICATOR

GLOSS

HARDNESS

LIFETIME

THICKNESS

REPELLENT

94 %

98 %

70 %

71 %

87 %

MAYVINCI WHEEL GUARD
Wheel Guard heeft een unieke binding met autowielen. Dankzij de doorbraak in de combinatie van
organische en anorganische SiO2-elementen stoot de coating remstof en straatvuil af.
Het product is bestand tegen zeer hoge temperaturen waardoor contact met remstof
opgevangen kan worden. Zo worden uw velgen optimaal beschermd.
Door de vuilafstotende werking laten velgen zich makkelijk reinigen. De Wheel Guard is de meest
geavanceerde velgcoating op de markt en een absolute must om uw kostbare wielen te beschermen.

COATING INDICATOR

GLOSS

HARDNESS

LIFETIME

THICKNESS

81 %

98 %

82 %

86 %

REPELLENT

95 %

MAYVINCI OVERCOAT
Overcoat is een tijdelijke coating die een microscopische, keramiekachtige matrix van
SiO2-bescherming biedt, die oxiderende elementen afstoot en tegelijkertijd de diepe glans van
Mayvinci-coating vasthoudt.
Gebruik de Overcoat om de vier weken na het wassen. Op deze manier blijft uw coating
in topstaat en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd.
Dit product is te gebruiken in combinatie met alle Mayvinci coatings. Uw Mayvinci specialist
legt graag uit hoe het product het beste gebruikt kan worden.

COATING INDICATOR

GLOSS

HARDNESS

LIFETIME

THICKNESS

97 %

61 %

65 %

24 %

REPELLENT

93 %

MAINTAIN YOUR COATING

Deze shampo is ontwikkeld volgensde laatste Ceramic technologie
waardoor dit product bij iedere wasbeurt de keramische moleculen zich
aan de lak hechten en de lak een extra beschermlaag krijgt.
Deze shampoo heeft tevens uitstekende reinigende eigenschappen en
voegt een extra laag toe aan de bestaande coating of waxlaag.

Deze “ready to use” cleaner reinigt snel en krachtig zonder strepen of vlekken
achter te laten op het glas. Een doorontwikkelde formule welke zorgt voor
de meest heldere doorkijk mogelijk.

De ultieme detailing spray die zich aan het oppervlak van het voertuig hecht
met een fantastische glans en uitstekende duurzaamheid.
De unieke formule voegt een extra laag keramische bescherming toe
aan de bestaande coating, dit zorgt voor een verlenge levensduur
van uw coating of lak

Een snel werkende en veilige velgenreiniger. Deze is te gebruiken voor het
verwijderen van remstof en andere verontreinigingen.
Dit Mayvinci product bevat geen schadelijke zuren en is uitvoerig getest.
Te gebruiken op velgen met en zonder Wheel Guard.

MAYVINCI BODY ARMOR
De beste vorm van bescherming is onze paint protection film. Dit is een zelfklevend vinyl welke ontwikkeld is
om uw gelakte ondergronden nagenoeg onzichtbaar te beschermen tegen steenslag, vuil, krasjes, swirls,
hologrammen, lichte beschadigingen, UV, vogelpoep, boomsappen en andere invloeden van buitenaf.
Body Armor heeft zelfhelende en zelfreinigende eigenschappen. Wanneer krasjes ontstaan in het vinyl
verdwijnen deze vanzelf door zon, warmte of heet water.

Of u nu kiest voor bescherming van uw gehele voertuig of slechts de
impact zones, combineer Body Armor met de Ayanmo coating voor
optimale bescherming. Verkrijgbaar in mat en hoogglans.

PPF INDICATOR
SELFHEALING

93 %
GLOSS

98 %
LIFETIME

97 %
THICKNESS

99 %
REPELLENT

91 %

TINT YOUR WINDOWS

Een tintfolie in het topsegment. Door het product op te bouwen uit meerdere
lagen hebben we alle geweldige eigenschappen kunnen samenvoegen
in een optimaal product.
Het tinten van uw autoruiten met onze windowfilm biedt meer dan alleen
een geweldige uitstraling. Bij eventuele ruitbreuk blijft het glas beter bij
elkaar waardoor kans op letsel aanzienlijk wordt verminderd.
Warmte reductie voor optimaal comfort, tot 99% UV filtering voor behoud
van uw interieur en schade aan uw huid. Meer privacy en een preventieve
werking voor inbraak. Tevens is onze folie zeer krasvast en beschikt deze
over een extreem heldere doorkijk.
Door het ontwikkelen van diverse uitstralingen en gradaties
hebben voor elke wens een passende uitstraling in het assortiment.

Mocht u liever geen tint op uw ruiten hebben, maar wel bescherming
wensen, hebben wij ook een ultra transparante film met
zeer interessante eigenschappen.
Dit materiaal is ontworpen als inbraakvertraging via
ruitbreuk en houd het glas bij een eventueel ongeval bij elkaar om kans op
letsel te minimaliseren.

YOUR MAYVINCI SPECIALIST

U heeft inmiddels de producten kunnen bekijken
waar jaren ontwikkeling in zit. In samenwerking met
toonaangevende specialisten zijn we er in geslaagd
topsegment producten te creeren om uw waardevolle
bezit optimaal te beschermen met een geweldige uitstraling.
Om er voor te zorgen dat de producten op de juiste manier
verwerkt worden, hebben wij voor u wereldwijd de
beste bedrijven geselecteerd om onze kwaliteti tot de laatste
stap te waarborgen,
Uw Mayvinci specialist helpt u graag verder met een
behandelplan welke volledig aansluiten op uw wensen.

WWW.MAYVINCIEUROPE.COM

