
 GMC Film - Dış Cephe Kaplama Filmleri
 GMC Film dış cephe kaplama filmleri yapılarınızın dış yüzeyini korur ve aynı zaman-
da geniş renk yelpazesiyle birlikte görünümünü de geliştirir. Ayrıca nem, küf, UV ışın-
larının oluşturduğu zararları ve yapılarınızın erken yıpranmasını engeller. GMC Film 
dış cephe kaplama filmleri yapılarınızın dış cephesini güçlendirme ve korumada en 
ideal yöntemdir.

 Yapınızın dış görünümünü iyileştirmek ve güçlendirmek için alüminyum, plastik ve 
çelik yüzeylere uygulanarak yeni ve estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Dış cephe 
korumasının yanı sıra GMC Film dış cephe kaplama filmleri; uzun ömürlü olmasının 
yanı sıra yapılarınızın alt zeminini ve çerçeve kenarlıklarını korur. Farklı dizayn alter-
natifleri sunarak parlak, ipeksi veya mat görünmesini sağlayabilirsiniz.

 GMC Film dış cephe kaplama filmleri, pahalı boya/dekorasyon maliyetlerine göre yak-
laşık %50 daha tasarrufludur.

 Ayrıca tüm GMC Film dış cephe kaplama filmleri ISO 14040 Avrupa standartlarında 
üretilmektedir.

 GMC Film dış cephe kaplama filmleri, yalnızca yapılarınız dış cephe görünümünü 
geliştirmekle kalmaz aynı zamanda onları korur ve uygun maliyeti ile size en iyi 
seçeneği sunar.
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 Özellikleri

- Plastik, alüminyum ve çelik yüzeyli 
güçlendirilmiş dış cephe panellerine 
uygundur
- Solma, yıpranma, nem, küf ve UV 
radyasyonlarına karşı koruma sağlar
- -50° C ile + 100° C sıcaklık aralığı kullanımına uygundur
- Sert ve yağışlı hava şartlarına karşı dayanıklıdır
- Boyamaya göre daha uygun maliyetli ve uzun ömürlüdür
- Tasarım odaklı şık ve sade görünümlüdür
- %50 daha uygun maliyet ve ISO 14040 Avrupa standartlarındadır
- 0°’ye kadar düşük sıcaklıklarda uygulama yapılabilir
- Birbirinden farklı yaklaşık 25 renk seçeneği mevcuttur

 Kullanım Alanları
- Yüzeyi; Alüminyum, metal, çelik ve karışımı, plastik, mika vb. tüm alanların üzerine 
uygulanabilir.
- Ev, işyeri, ofis, okul, fabrika, plaza, hastane, rezidans,  bina vb. tüm alanlarda kullanı-
ma uygundur.
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 Garanti Süresi
 GMC Film dış cephe kaplama filmleri uygulama yapılan alana göre değişiklik 
gösterir.
Türkiye genelindeki bütün bayilerimiz de geçerli olan garanti belgesi ile size teslim 
edilir.

 Uygulama Süresi
 Yapınızın durumuna göre değişiklik gösterir.

 Eğitimli Personel
 GMC Film bayilerinde gerçekleştireceğiniz tüm uygulama hizmetleri, profesyonel 
eğitimini tamamlamış master teknisyenler tarafından titizlikle uygulanır.


