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PRETRŪSAS APSTRĀDE AR MERCASOL MATERIĀLIEM.
Mercasol ir Zviedrijā ražots augstas klases
produkts,
kurš
izstrādāts
speciāli
grūtiem
klimatiskajiem
apstākĜiem,
lai
apturētu
automašīnas metāla un tā sakausējumu daĜu, un
ritošās daĜas elementu sabrukšanu apkārtējas
vides ietekmē.
Pretrūsas apstrāde ar Mercasol
metodi pasargās Jūsu auto no rūsēšanas un akmens
šėembu radītajiem bojājumiem.

Mercasol ir videi draudzīgs,
prasībām atbilstoši izstrādāts produkts. Visas
automašīnas saĦem garantijas apliecinājumu.
Automašīnām, kuras ir vecākas par 2 gadiem garantijas
laiks ir 24 mēneši. Garantiju ir iespējams atjaunot, ja
automašīnas
lietošanā
un
glabāšanā
tiek
ievēroti
garantijas noteikumi un speciālistu ieteikumi. Garantija
tiek atjaunota, ja automašīnai tiek veikta atkārtota
pārbaude gada laikā no iepriekšējās pārbaudes, taču
pretrūsas garantijas periods automašīnām, kas vecākas par
2 gadiem, pirmajā apstrādes brīdī, nevar būt ilgāks kā 10
gadi vieglajām automašīnām ar kopējo svaru līdz 3500 kg
un līdz 7 gadiem smagajām automašīnām.
Automašīnām, kas ir vecākas par pusgadu, tiek piemērota
garantija līdz 2 gadiem pēc pirmās pretrūsas apstrādes.

Jaunas automašīnas garantijas laiks pēc pirmās apstrādes
ar Mercasol metodi iegūst garantiju uz 2 gadiem, ja
apstrādes brīdī auto nav vecāks par 6 mēnešiem. Katra
nākamā auto apskate pirms garantijas termiĦa beigām dos
iespēju paildzināt garantiju līdz pat 16 gadiem.
Lai saglabātu garantiju, auto apskate jāveic reizi divos
gados.
BEZMAKSAS PRETRŪSAS APSKATE

Aicinam auto īpašniekus uz bezmaksas automašīnas
pretrūsas apskati. Mūsu servisa centra darbinieki
apskatīs katru automašīnu individuāli, aizpildot
pretrūsas kontroles veidlapu, kas Jums kalpos, kā
apliecinājums par automašīnas pretrūsas stāvokli.
Gadījumā, ja automašīnai jau ir rūsas bojājumi,
meistari ieteiks kā vislabāk tos novērst un kāda
veida pretrūsas aizsardzība būtu nepieciešama, lai
saglabātu automašīnas vizuālo un tehnisko stāvokli
nevainojamu iespējami ilgāku laiku.
PRETRŪSAS APSTRĀDES PROCESA APRAKSTS
Lai
pilnvērtīgi
veiktu
automašīnas
apstrādi,
tiek
demontēti paspārĦi un nepieciešamās aizsargdetaĜas. Tas
palīdz piekĜūt vietām, kur metāla rūsēšana ir viena no
aktīvākajām. Tiek veikta rūpīga auto šasijas mazgāšana,
dobumu
skalošana,
rūsas
tīrīšana
un
apstrāde
pēc
nepieciešamības, attīrot visas virsmas no netīrumiem,
eĜĜas, sāĜiem un rūsas.

Tālākais apstrādes process turpinās tikai tad, kad
automašīnas grīda ir pilnībā izžuvusi. Ar gaisa spiedienu
tiek izpūsti pēdējie netīrumi. Seko motortelpas un vāka
apstrāde ar speciāli tam paredzētu vasku. Dobumos tiek
izsmidzināts pretrūsas aizsarglīdzeklis, kas pārklāj
iekšējās metāla virsmas un neĜauj rasties rūsai.

Tiek uzklāta pirmā - plānākā - pretrūsas līdzekĜa kārta.
Nobeigumā tiek uzklāta biezākā aizsargkārta, kas neĜauj
rasties rūsai un pasargā auto virsbūvi no šėembu
radītajiem bojājumiem.
Automašīnas tiek apstrādātas saskaĦā ar izgatavotāja
metodiskajās veidlapās norādītajiem piekĜuves punktiem
virsbūves iekšējo paneĜu apstrādāšanai.

Pretrūsas apstrāde ar Mercasol metodi tiek veikta
tikai
ar
profesionālu
aprīkojumu.
Pretrūsas
augstspiediena sūkĦiem, sprauslām, izsmidzināšanas
pistolēm, dažādu veidu dīzēm un pagarinājumiem.
Iekārtas tiek pielāgotas
atbilstoši katrai
automašīnai - piemērojam specializētus risinājumus
katram klientam.

Sargi savu automašīnu! Turi rūsu pa gabalu!

Izvēlies efektīvo

pretrūsas aizsardzību.

Gaidām Tevi mūsu servisa centrā
Jaunciema gatvē 320B, Rīgā, (Vecmīlgrāvī)!
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