LANG TAMSINIMAS

Lang tamsinimas: privalumai ir trkumai
Automobilis yra ištikimas asistentas. Šiandieniniame pasaulyje, automobilio naudojimas tapo prastas
ir prieinama daugeliui piliei. Daugeliu atžvilgi, automobilio bkl prisideda prie geros nuotaikos
savininkas. Dažnai puikus automobilio bkl taupo žmogaus gyvenim.
Ji visada turt išlaikyti automobilio vientisum, ir tada jis bus tikti savo savininkui. Jums reikia
atkreipti dmes net mažiausias gedimas arba dalis automobilio, jo bkl ir dizain. Nordami tai padaryti,
yra daug universalij bd, kaip papuošti automobil ir padaryti j maloniau už patogi kelion.
Lang tamsinimas yra vienas iš efektyviausi bd, kaip sukurti komfort automobilio interjer. Ši
procedra yra aktuali tiek vairuotojui, tiek keleiviui. Taiau, kaip ir kitur-yra privalumus ir trkumus.

Privalumai
Pagrindinis taškas tonavimo stiklo yra užkirsti keli salone šildyti karštomis dienomis. Kartais
nemanoma sdti ant karšto sdyns, nes Saul j pašildo. Prietais skydelis ir kitos juodos plastikins dalys
yra šildomas iki 80 laipsni. Iš šios temperatros plastiko gali tiesiog nulaužti. Vasar, kai oro temperatra
pasiekia 30 laipsni ar daugiau, tonavimo automobili be oro kondicionavimo langai yra didelis
pliusas.
Kiekvienas automobilis yra patvarus punktas. Žinoma, js galite pakeisti automobil kiekvienais
metais, bet minimalus laikotarpis, kai automobilis yra maždaug nuo dvej iki trej met. Tonavimas
automobil tokiu ilg laik bus užkirstas kelias salono spalvos perperjimas.
Didelis pliusas taip pat yra tai, kad js negalite matyti, kas vyksta automobilio viduje. Juk dažnai
Geležinis draugas tampa aukomis vagi. Tokia procedra pagerina transporto priemons saugum.
Patikkite manimi, nordami pamatyti juodas krepšys ar rankin per tamsintas stiklas salone-gana
sunku.
Kai kurie iš automobili langai (dažniausiai galinio ir galinio šonini lang) yra pagaminti iš vadinamj
suluošintas stiklo. Toks stiklas stiprus smgis skrenda mažiausias vienet. Shards yra labai aštrus ir gali
rimtai sužeisti. Jei automobilio galinje dalyje yra tamsintas-sužeidim iš sutrupjo stiklo rizika yra
sumažinta.
Taip iš aukšiau, mes norime paminti stiprinti tonavimo filmus. Jie yra žinomi kaip Šarvuotos
tonavimo. Tokios medžiagos turi aukšt šilumos apsaugos lyg, geras triukšmo izoliacijos savybes.
Išskirtin kokyb yra atsparumas smgiams. Šis lang tamsinimas tipas gali suteikti apsaug nuo
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užpuolimo su plaktuku, šikšnosparniai ir net trauminis ginklas.
Langu tamsinimas yra minimalus indlis siekiant labai malonus ir naudingas rezultatus. Be to,
tonavimas langai padidins automobilio patrauklum. Bet, kaip ir bet kuris dalykas, yra jo praradimas.

Trkumai
Vasar - geras, bet ne labai žiem. Tonavimas žymiai sumažina matomum tamsoje ir blogomis oro
slygomis. Parkavimo automobil nakt tampa daug sunkiau. Ir automobili stovjimo tamsus požeminis
garažas yra košmaras. Tokiais atvejais, js turite "vaikšioti ant žvaigždži." Kitaip tariant, aklas.
Atminkite, kad vienintelis js padjjas yra veidrodžiai.
Js nesate vieni kelyje. Tonavimo, ypa galinio lango, neleidžia jums pamatyti keli automobilio
vairuotojas taip jums. Taigi, smarkiai patamsjim galinio lango, jums padidinti rizik buiavosi. Teisjas
sau - juda priek, galite vertinti situacij keliuose automobili priešais jus kelyje.
Problemos taip pat gali atsirasti keli sankryž. Tamsinimas automobili langai gali bti sunku palikti
antrinio kelio, kaip vairuotojas be tonavimo ne visada gali suprasti, ar jo vairuotojas mato tamsintas
automobilis.
Kartais išvaizda nra ypa malonus. Viskas priklauso nuo šeimininko. Burbulai, raukšls, bržimai,
trkimai - visi šie pakabukai gali pasirodyti per kelias dienas. Netinkamai pritaikyta arba prastos
kokybs Tonavimas gali sukelti ankstyv stiklo pakeitim.
Js negalite atspalviu vis stikl. Priešingu atveju jums gali turti problem su policija. Pilno tamsinimaso
malonumas jums kainuos apie 100-150 lit. Lietuvoje draudžiama atspalviu priekinius ir priekinius
šoninius langus. Kitaip tariant-žirjimo plotas 180 laipsni nelieskite.

Leiskite apibendrinti
Ne kiekvienas tonavimas yra naudinga ir saugi jums ir js automobiliui. Be pastang siekiant apsaugoti
nuo smalsi aki ir ultravioletini spinduli automobilio vid neturt per stipriai reaguoti.
Siekiant tonas automobilis buvo optimalus ir vliau tonavimas automobilis nebuvo teigiama, kad
valdžios institucijos, tonavimas turt bti atliekamas kokybs paslaugas su profesionali darbuotoj, kad
atitikt pripažintus standartus. Šiuo atveju, js galite bti ramus ne tik dl saugumo ir teistumo savo
tonavimo, bet taip pat gauti garantij, kad stiklo Tonavimas yra pagamintas aukštos kokybs lygio ir
truks ilg laik.
Nors privalum puodelis persveria trkumai - tai iki jums. Taigi kalbti, verslo meistriškai.
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