ULTIEME LAADRUIMTE BESCHERMING WORDT GESPOTEN, NIET GEMONTEERD!
Een met Turbo Liner® behandelde laadruimte is vele malen beter dan de standaard lak, de bekende
houten betimmering, rubberen matten of polyester afwerking. Turbo Liner® geeft uw laadruimte
een echte bescherming. De dikke solide laag kunststof coating heeft een geluidisolerende werking
en gaat trilling en resonantie actief tegen! Aan Turbo Liner® zult u niet alleen jarenlang plezier
beleven maar het is ook de levenslange garantie voor een hogere restwaarde!

DE VOORDELEN VAN EEN KUNSTSTOF COATING BEHANDELING:
• Naadloze overgang van vloer naar wand
•A
 lle behandelingen zijn inclusief het
betimmeren van vloer en eventueel wanden
•V
 olledige bescherming tegen vocht, roest,
beschadiging en vele chemicaliën
•H
 oge slijtage weerstand, scheuroverbruggend en zeer slag- en stootvast
•K
 oudebrug isolerend en geluiddempend

• Antislip oppervlak, ideaal als werkvloer of om
lading te zekeren
• Door de naadloze afwerking voldoet u aan de
HACCP-norm
• Het verhoogt de (rest)waarde van uw voertuig
aanzienlijk
• Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,
ideaal voor verschillende beroepsgroepen.

DE ULTIEME LAADRUIMTE BESCHERMING!

BESTELWAGENS / CAMIONETTES

Turbo Liner® spray-in
liner, een gespoten kunststof coating, is al meer
dan 10 jaar de ultieme
oplossing voor het jarenlang beschermen van de
laadruimte van uw bestelwagen / camionette. Door
de permanente hechting
aan de ondergrond en
de naadloos gespoten
afwerking, bied Turbo
Liner® een perfecte bescherming tegen vocht,
zand en vuil. Verwering en
roest krijgen geen kans!

WWW.TURBOLINER.NL

GESPOTEN LAADRUIMTE COATING

ULTIEME BESCHERMING

Door de permanente hechting van de kunststof
coating aan de ondergrond en de naadloos
gespoten afwerking, zorgt Turbo Liner® voor
een perfecte bescherming tegen, vocht, zand
en vuil. Verwering en roest krijgen met Turbo
Liner® geen kans waardoor de duurzaamheid
van uw voertuig wordt verlengd.
Specificaties - Polyurea kunststof coating
Eigenschap

ASTM methode

Resultaten

Hardheid

D-2240

50-55 Shore D

Treksterkte

D-412c

2700-3000 psi

Uitrekbaar

D-412

225% +/- 20%

Chem. resistentie		

DUURZAAM

Turbo Liner® kunststof coating scheurt of breekt
niet, is enorm sterk, slagvast en slijtvast. Het zal
de bestelwagen / camionette een jarenlange
bescherming geven, zelfs onder de meest extreme
omstandigheden! Door Turbo Liner® aan te brengen
in de laadruimte van uw voertuig krijgt het de
autolevenlange garantie die deze nodig heeft. Bij elke
behandeling rijgt u hier zelfs een certificaat voor!

HOUTEN VLOERPLAAT

Uitstekend

NAADLOOS

Turbo Liner® kunststof coating wordt direct
in de auto gespoten waardoor de vloer,
wielkasten en eventueel wanden naadloos in
elkaar overlopen. Turbo Liner® wordt direct
op het metaal en hout gespoten waardoor u
een op maat gemaakte kunststof bak in uw
bestelwagen / camionette krijgt.

GESPOTEN KUNSTSTOF

(REST)WAARDE VERHOGEND

Last but certainly not least: Een met Turbo
Liner® kunststof coating behandelde laadruimte
zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de
restwaarde!
Voordelen ten opzichte van de af-fabriek
bekleding of andere “oplossingen”:

TURBO
LINER®

Standaard
lak

Houten
betimmering

Polyester
maatwerk

Beschermt tegen roest (is waterdicht)
Creëert anti-slip oppervlakte
Werkt geluiddempend
Scheurt, buigt en trekt niet krom
Is resistent tegen chemicaliën
Herstelbaar in geval van schade
Krast en slijt zo goed als niet

Bezoek ook onze website voor al onze
andere automotive toepassingen zoals:

• Pick-up’s
• Open laadbakken
• Bakwagens
• Trailers
• Kippers

• Carrosseriën
• Onderdelen
• Losse accessoires
• Specials
www.turboliner.nl

GESPOTEN LAADRUIMTE COATING
DE BEHANDELING

Om te beginnen wordt de binnenzijde
van de laadruimte door ons voorzien
van een vloerplaat en wandbeplating.
(Let op! Dit zit in de prijs inbegrepen!)
waardoor een vlak afgewerkt geheel
ontstaat. Hierbij kan een onderscheid
gemaakt worden tussen een lage,
halfhoge of hoge betimmering. Bij de
uitvoering volledig wordt het plafond
niet betimmerd maar wel gecoat.
Vervolgens wordt alles geschuurd, alle
randen en hoeken naadloos afgekit
en alle (boor)gaten geplamuurd en
geschuurd. Daarna is de laadruimte
klaar voor het kunststof coaten.
				
Hierna wordt een hechtprimer
aangebracht die een nachtje moet
drogen. In de spuitcabine wordt de
wagen dan eerst zorgvuldig ingepakt
en afgeplakt om overspray en schade
te voorkomen. Nadat dit alles heeft
plaatsgevonden wordt een 2-3 mm
dikke laag kunststof coating gespoten.
Door de extreem snelle reactietijd
(5 seconden) is de coating direct droog
waardoor het dus ook op wanden en
plafond kan worden verwerkt zonder
druipers te genereren.
Na het aanbrengen van de juiste
laag Turbo Liner® wordt het geheel
afgeneveld waardoor de speciale antislip structuur ontstaat.
Bij een juiste afstemming kan een
Turbo Liner® binnen 3 dagen worden
aangebracht, inclusief de betimmering
en het spuiten!
Uw wagen is na de behandeling direct
inzetbaar. Slijtvast, krasvast, stoovast,
geluiddempend, toestvast, waterdicht:
Simpelweg hufterproof!

DE ULTIEME LAADRUIMTE BESCHERMING!

UITVOERING - LAAG MET HOGE WANDEN
Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer en wielkasten - laag met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

UITVOERING - LAAG MET HOGE WANDEN
Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
Betimmering van de wanden - hoog - met 4 of 6 mm fineer
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer en wielkasten - laag met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

UITVOERING - HALF HOOG
Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
Betimmering van de wanden - half hoog - met 4 of 6 mm fineer
Kleine openingen plamuren of anderzijds afdichten
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer, wielkasten, wanden en kopschot - half hoog met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

SLE
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Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
OOK M ETIMMERIN
Betimmering van de wanden - hoog - met 4 of 6 mm fineer
G
OGELIJ
K!
Kleine openingen plamuren of anderzijds afdichten
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer, wielkasten, wanden en kopschot - half hoog met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

UITVOERING - HALF HOOG MET HOGE WANDEN

UITVOERING - HOOG
Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
Betimmering van de wanden - hoog - met 4 of 6 mm fineer
Kleine openingen plamuren of anderzijds afdichten
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer, wielkasten, wanden en kopschot - hoog met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

UITVOERING - VOLLEDIG
Betimmering van de vloer met 9 mm berken multiplex
Betimmering van de wanden - hoog - met 4 of 6 mm fineer
Kleine openingen plamuren of anderzijds afdichten
Rondom alles afkitten en afsmeren voor een naadloze overgang
Buitenkant auto helemaal afplakken/afschermen, binnenzijde halverwege afplakken/afschermen
Kunststof coaten van de vloer, wielkasten, wanden, kopschot, plafond - volledig met 2 á 3 mm Turbo Liner®
Alles nalopen, uitpakken en opbouwen

OPTIES:
Waterafvoer
Waterkering
Wielkasten
Plafond/Hemel
Deurpanelen
Rails
Verlichting

Vooraf monteren van een PVC-afvoerpijpje door de laadvloer naar buiten.
Vooraf monteren van een opstaande rand bij de schuifdeur.
Vooraf betimmeren van de wielkasten met berken multiplex.
Vooraf betimmeren van het plafond voor een egale afwerking.
Achteraf monteren van 4 mm berken fineer, eventueel voorzien van Turbo Liner®
Achteraf monteren van bindrails t.b.v. laadruimtezekering.
Achteraf monteren van LED-verlichting kunnen we ook verzorgen.

