
Ditec® Keramisk Light

Ditec® Keramisk Ultra

Ditec® Keramisk Plus

Ditec® Original

Keramisk Light giver en stærk og vandafvisende 
overflade. Den skal genbehandles tidligere end de 
andre Ditec® behandlinger, men har samme holdbare 
beskyttelse som Ditec® Keramisk Ultra og Kermisk 
Plus, og er langt bedre end andre typer voks på mar-
kedet. Keramisk Light er en økonomisk lakbeskyttel-
se med god effekt.

•  Fin glans

•  Økonomisk

•  Beskyttelse imod snavs, UV- og lufforurening

På Ditec® Keramisk Light udfører vi en årlig kontrol 
af lakken på din bil og rengør den med tilpassede 
metoder*

* For årlig kontrold og tilpasset
vedligeholdelse betales et tillæg.

Keramisk Plus er en enklere version af Ditec® Kera-
misk Ultra. Lakbeskyttelsesbehandlingen giver en 
stærk modstandskraft overfor ydre påvirkninger. 
Den er vandafvisende og afviser snavs og partikler. 
Keramisk Plus giver en exceptionel glans og dybde i 
lakken og er en fantastisk behandling.

•  Exceptionel glans

•  Fantastisk behandling til prisen

•  Beskytter mod snavs, UV-skader og luftforurening

På Ditec® Keramisk Plus udfører vi en årlig kontrol 
af lakken på din bil og rengør den med tilpassede 
metoder*

* For årlig kontrold og tilpasset
vedligeholdelse betales et tillæg.

Keramisk Ultra giver den stærkeste beskyttelse 
med en  uovertruffen glans og holdbarhed. Det gør 
det endnu nemmere for dig at holde bilens finish i 
topform. Lakbeskyttelsesbehandlingen har en stærk 
vandafvisende overflade og beskytter lakken mod 
snavs, salt, UV-stråler, trafikfilm og insekter. Vores 
mest omfangsrige og absolut bedste lakbeskyttelses-
behandling.

•  Uovertruffenglans

•  Ekstra hård mod f.eks. stenslag

•  Fantastisk holdbarhed

På Ditec® Keramisk Ultra udfører vi en årlig kontrol 
af lakken på din bil og rengør den med tilpassede 
metoder*

* For årlig kontrold og tilpasset
vedligeholdelse betales et tillæg.

Ditec® Original er en klassisk lakbeskyttelse, som 
er en af de mest solgte behandlinger på markedet. 
Når lakken er nedbrudt af partikler og slitage, gør 
en behandling med Ditec® Original det nemmere at 
vaske og renholde bilen. Det er en dokumenteret og 
effektiv behandling, som bevarer lakkens glans og 
mindsker behovet for plaje, som det er tilfældet med 
keramiske behandlinger. Med Ditec® Original gives 
der 9 års systemgaranti.

•  Gennemtestet produkt

•  Nem at vaske og holde ren

•  Beskytter mod snavs, UV-skader og luftforurening

Med Ditec® Original lak konservering
genbehandler vi lakken hver 18.
måned med en Topcoat*

* For Topcoat behandling hver
   18. måned betales et tillæg.

Nye Keramiske lakforseglinger fra Ditec
Ditec er kommet med 3 nye lakforseglinger som yder 
garanti på optil 9 år.

DITEC CERAMIC LIGHT
DITEC CERAMIC PLUS
DITEC CERAMIC ULTRA

og selvfølgelig den god gamle DITEC ORIGINAL, nu med 9 
års garanti.

Du kan læse mere under de enkelte behandlinger på 
modstående side.

Kontakt os for yderligere information på telefon 3213 3570
eller mail: post@de2bilpleje.dk

Læs Jyllandspostens artikel om kerakisk lakforsegling
ved at klikke på linket på forsiden
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