LANG TAMSINIMO PASLAUGOS

Kuris tamsinimas yra geriausias automobili: pasirinkimo galimybes ir patarimus iš praktik
Prieš tonavimo automobilis turt atkreipti ypating dmes "teising" filmo pasirinkimas. Tuo paiu metu
kiekvienas pagrindinis kriterijus bus kitoks. Kai kuriems tai yra kaina, už kit apsaug nuo
ultravioletini spinduli arba tam tikr stiprumo indikatorius. Dažniausia priežastis yra išvaizdos
pasikeitimas, automobilio grožis. Bet kuriuo atveju, yra keletas variant, todl jums reikia susipažinti
su visais, kad patenkinti js poreikius, kiek manoma.
Lang tamsinimo paslaugos
Graži išvaizda, tamsinimas atlieka praktin komponent. Jei nelaimingas atsitikimas ar akmuo hitai
stiklo, jis bus ne pertraukos mažus gabaliukus su sužeisti keleivius rizika. Plvels (bet ne visi) bus
apsaugoti nuo ultravioletins šviesos ir tiesiogini sauls spinduli. Kai kurie filmai pads sumažinti
kabinos temperatr keliais laipsniais, o šaltuoju laiku išlaikyti šiltas.
Atspalvi tonavimo laipsnis matuojamas procentais. Kuo mažesnis skaiius, tuo tamsesnis plvels.
Pravažiavus 50-100%, beveik nemanoma nustatyti tonavimo ant akies buvim. Pagal galiojanius
statymus, js turite teis naudoti 75% nuo priekinio stiklo ir lengvesni Plvels, ir priekinje pusje-70% ar
daugiau (niekas negali matyti). Todl, "pagal statym" ant priekinio lang prasminga klijai tik skaidr
aterm plvel, kuri bent nuo sauls ir karšio apsaugos. Leidžiama dti tamsiai juostels ties priekinio stiklo
viršuje, bet dti tok atspalv leidžiama ne platesn nei 14 cm aukšio.
Lang tamsinimas plvele Lietuvoje
Jungtins Amerikos Valstijos yra aiškus ir neginytinas toningo film gamybos lyderis. Kaip rodo
praktika, kokybs filmus reikt pasirinkti tarp amerikiei prekini ženkl: Llumar, Ultra Vision, SunTek,
ASWF, Armolan, Johnson, 3M. Šis srašas gali bti skiedžiamas Indijos bendrov Sun Control ir
korjiei Nexfil, kurie turi produkt kokyb, taip pat aukšio. Biržin mon turi nusistovjusius gamybos
procesus ir vertina savo pavadinim. Todl perkant, patikrinkite, ar sertifikat, kad nebt paleisti netikr.
Priešingai visiems yra Kinijos plvels. Jo pagrindinis privalumas yra kaina. Pagrindinis trkumas yra
visa kita. Silpnas stiprumas, prasta apsauga nuo sauls ir montavimo problem (ne lengviausia klijuoti
proces, lžimus ir blogas klijai) dažn film palydovus iš Kinijos. Tai rekomenduojama naudoti tik kaip
laikin variant dl riboto biudžeto automobili tiuningo.
Langu tamsinimas Klaipeda
Jei finansai yra labai ribotas, js netgi galite pažvelgti Kinijos filmo krypt. Tiesiog nereikia klijuoti
save - kania, naudoti lipdukus paslaugas (iš j galite reikalauti pašalinti defektus). Jei esate smoningai
pasireng trump gyvenim ir laipsniškai nuostoli spalvos, tai gali bti js pasirinkimas.
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Dažytos plvels iš "žinom" gamintoj iš ankstesns sekcijos išsiskiria geriausia jga ir lengvai klijuoti iš
Kinijos. Galite pasirinkti brangesn film ir prijungti j patys. Už tuos paius pinigus js gausite geresn
produkt automobiliams.
Kitas lygis yra vis veisli metalo plveli: spalvos, gradientas arba tiesiog juodas. Be to, keiiant išvaizd
"apkrova" yra apsauga nuo ultravioletini spinduli ir gero patvarumo (galite tiktis 5-6 met). Taiau dl
ši savybi turs mokti papildomai. Geri meistrai gali dti spalvot plvel beveik bet kok piešin (stovi
airbrushing lygiu). Jei esate pasireng mokti 30% Extra už geresn produkt, imtis Glass glass toning
Plvels pagamintas su purslai technologija.
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