Slik blir en komplett behandling utført:
1. FORVASK
Hjul demonteres og hele bilens understell rengjøres med
høytrykksvasker, innerskjermer demonteres og hjulhulhus
rengjøres.

Bedre føre var....
Om din bil er ny eller brukt bør den behandles
med TECTYL.
Da kan du være sikker på at bilen har den beste
beskyttelse mot korrosjon.
Ta kontakt med Fagkjeden Tectyl for mer
informasjon.

2. FORTØRK
Tørkes og kontrolleres. Nødvendige hull borres etter anvisning.
Eventuelle skader utbedres før behandling.

3. SPRØYTING
Bilens hulrom som bjelker, terskelkanaler, stolper, dører, panser,
forsterkninger i motorrom og bakluke behandles med et tynt
penetrerende Tectyl produkt som trenger inn og beskytter
punktsveis, plateskjøter og innvendig kanaler.
Understell, chassis og hjulhus behandles med det samme tynne
penetrerende stoffet, innerskjermer monteres.

4. SPRØYTING
Deretter legges et tykt, forseglende og slitesterkt Tectyl
produkt.
Importør:
VALVOLINE OIL AS
Telefon 64 83 52 00 • www.valvoline.no

5. SLUTTKONTROLL
Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

GI BILEN DIN
BEST MULIG
BESKYTTELSE
MOT SALTET!

The TECTYL® options

The professional choice
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Fagmannens valg

Fagkjeden Tectyl

A Underbody treatment

With over 75 years as the leading industrial anticorrosion solution, TECTYL is the choice of the
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Fagkjeden Tectyl tilbyr følgende behandlinger:
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A, B, and C refer to below shown table.

highly penetrating TECTYL fluid is used.

COST TECTYL
TREATMENT

TYPE OF CAR
Smal

Medium

Large

A

Underbody
treatment

Fl. 295,00

Fl. 350,00

Fl. 385,00

B

UC-plus
treatment

Fl. 340,00

Fl. 395,00

Fl. 430,00

C

Full
treatment

Fl. 395,00

Fl. 475,00

Fl. 545,00

