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پوشش سرامیکی یک محافظ اضافه بر روی بدنه خودروی شما به  – بدنه خودرو کیپوشش سرام ایو مزا بیمعا

باشد و  تر می شود رنگ بدنه، نو و شفاف شود. همچنین، نگهداری از آن راحت آید که باعث می حساب می

گردد. این پوشش سرامیکی، رنگ بدنه را در برابر اکسید شدن و همچنین آسیب  طور به آسانی تمیز می همین

اسیدی و شیمیایی روی بدنه خودرو ریخته شود،  طور اگر مواد نماید. همین مراقبت می UVه دیدن بر اثر اشع

نماید. برخی افراد از این پوشش انتظارات دور از  این پوشش از اینکه به رنگ بدنه آسیب برسد جلوگیری می

 کند. یتصور دارند، بدانید که پوشش سرامیکی در صورت برخورد سنگ ریزه، از بدنه محافظت نم

 معایب پوشش سرامیک بدنه خودرو

 صحبت کنیم. بدنه خودرو کیپوشش سرام ایو مزا بیمعادر این بخش از مقاله قصد داریم تا درباره 

 اند از: نماییم که عبارت ابتدا معایب پوشش سرامیک بدنه خودرو را ذکر می

 باشد. انجام روکش سرامیک خودرو زمان بر می 

 سرامیک چند روز زمان احتیاج خواهد داشت.اجرا کردن فرایند پوشش 

اهد شد که به علت اینکه مراسمی خاص مانند: مان بر بودن، هنگامی مشکل ساز خواین موضوع ز

ضروریست که بتوانید در یک زمان مشخص، خودرو خود را زیبا کرده عروسی یا نامزدی پیش رو دارید، 

 و به آن جال ببخشید.

 ری از پوشش نانو سرامیکی پیشنهاد خوبی نخواهد بود.ها، بهره گی در این موقعیت

 .اگر از سرامیک، استفاده درست نشود خودرو بدقواره خواهد شد 

ای به انجام نرسد، خودرو شما زیبا تر به نظر  در صورتی که پوشش سرامیک، توسط یک تیم حرفه

 رسد، حتی خودرو شما یک ظاهر زشت و بدقواره به خود خواهد گرفت. نمی

های مثبت آن، تبدیل به  این موضوع روشن است که اگر از این پوشش استفاده صحیح نشود، خاصیت

 نماید. های منفی خواهد شد و یک سرانجام تلخ را نصیب صاحب خودرو می ویژگی



 

 

 های زیادی خواهد داشت. سرامیک برای برخی خودروها هزینه 

به صرفه خواهد شد، اما زمانی که مدت زمان هزینه پوشش سرامیک بدنه خودرو با گذشت زمان مقرون 

که خودرو تولید شده گذشته است و  یهای بسیاری از سال باشد و یا سال بهره گیری از خودرو، کوتاه می

کیفیت و کارایی آن فوق العاده کاهش پیدا کرده است، استفاده از پوشش نانو سرامیکی خیلی به صرفه 

 نخواهد بود.

 )مزایا( بدنه خودرو کیرامپوشش س ایو مزا بیمعا

 زیبایی و درخشندگی خودرو 

کند تا از روکش سرامیکی استفاده کنند، درخشندگی و  یک دلیل فوق العاده مهم که افراد را تشویق می

 باشد. همچنین براقی خودرو بعد از استفاده از این پوشش می

 محافظت خوب از بدنه خودرو به وسیله پوشش نانو سرامیکی 

مزیت پوشش سرامیک بدنه خودرو، مراقبت از خودرو در مقابل خط و  ترین گفت که اصلیتوان  می

  باشد. می های شیمیایی و همچنین گرد و غبار خش، آلودگی

 دوام هر چه بیشتر و بهتر سرامیک خودرو 

پوشش نانو سرامیک در مقایسه با رنگ طبیعی خودرو دوام بسیار بیشتری در حفاظت از بدنه خودرو را 

 داراست.

ساختار مبتنی بر فناوری مواد نانو که در تولید این روکش مورد استفاده قرار گرفته است، موجب 

 گردد تا محافظت، در سطوح فوق العاده ریز خودرو هم به انجام برسد. می

 (۲)مزایا  بدنه خودرو کیپوشش سرام ایو مزا بیمعا



 

 

 ماندگار بودن تمیزی خودرو با این پوشش 

به علت اینکه یک ساختار مولکولی دارد، در ریزترین سطوح بدنه خودرو  سرامیک بدنه خودروپوشش 

 رساند. ی حفاظت را به انجام می وظیفه

 باشد. به همین علت، بدنه خودرو از نفوذ گرد و غبار و مواد آسیب رسان دیگر در امان می

د روی سطح خودرو بنشینند، به این دلیل زمانی که در جاده هستید، عوامل خارجی توانایی این را ندارن

کنند و در نهایت  که وقتی به پوشش سرامیک بدنه خودرو برمیخورند، هیچ راهی برای نفوذ پیدا نمی

 شوند. خورند و از آن دور می می تروی سطح غل

 کارکرد بهتر روکش نانو سرامیکی در مقابل واکس بدنه خودرو 

، بهره گیری از واکس بدنه همچنین زیبایی بدنه خودرویک روش قدیمی جهت حفظ درخشش و 

 باشد. می

 باشد و بعد از مدتی فرسوده خواهد شد. یک مشکل واکس، این است که موقت می

امکان دارد خودرو طی یک سال، چندین بار احتیاج به واکس بدنه پیدا کند، اما زمانی که از روکش نانو 

ید که دیگر احتیاجی به هزینه چند باره جهت پوشش نمایید، مطمئن هست سرامیک استفاده می

 سرامیک مجدد یا واکس ندارید.

 مقرون به صرفه است 

های دیگری  تر از روش شاید ابتدا گمان کنید که قیمت روکش نانو سرامیکی فوق العاده بیشتر و گران

قبل ذکر کردیم که در مورد  گیرند، اما است که برای محافظت از بدنه خودرو مورد استفاده قرار می

مواردی مانند واکس، باید در سال چندین بار تکرار شوند اما پوشش نانو سرامیک را اگر به شکل 

آید و طول عمر باالیی خواهد  ای و درست به انجام برسانید، یک پوشش دائمی به حساب می حرفه

 داشت.


