
Langų tamsinimas Klaipėdoje
Langų tamsinimas svarbi automobilių eksterjero detalė dėl daugelio priežasčių. Kokybiškai

užtamsinti automobilio langai akcentuoja jo savitumą. Automobilis su tamsintais langais atrodo
solidžiau, prabangiau.

Automobilio stiklų tamsinimą optimaliausia atlikti įsigyjant naują automobilį salone, nes
Sistemos Klaipeda komanda tonuoja stiklus plėvele AUDI, BMW, LEXUS, NISSAN, SUBARU,
TOYOTA, VOLKSWAGEN salonuose. Jau eksploatuotiems automobiliams stiklų tamsinimą
plėvele atliekame savo patalpose ar vykstame į dirbtuves, kur yra montuojama automobilio
signalizacija. Automobilio stiklo tamsinimo darbai paprastai trunka nuo vienos iki trijų valandų,
priklausomai nuo stiklų skaičiaus ir automobilio markės. Šoniniai stiklai yra išimami. Klientui
pageidaujant, durelių apmušimai gali būti tik atkeliami, tačiau dėl to gali nukentėti plėvelės
užklijavimo kokybė. Tuoj pat po plėvelės klijavimo drąsiai galima varstyti langus, o drėgmės,
atsiradusios klijuojant plėvelę, likučiai pasišalina savaime per gamintojo nustatytą laikotarpį.

Vyrauja nuomonė, kad vairuojant tokį automobilį suprastėja matomumas, tačiau, priešingai,
langų tamsinimas apsaugo nuo tiesioginių saulės spindulių, o kalbant apie tamsų paros metą –
nuo akinančių kito automobilio šviesų. Tamsinti langai labai aktualu esant kūdikiui – mažylio
neakina saulės spinduliai, o Jūs galite ramiai tęsti kelionę nesigręždami atgal į vaiką kas kelias
minutes.
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Automobilių langų tamsinimo procesas užtrunka apie valandą. Pirmiausia,
išsiaiškinamas kliento poreikis, pasirenkamas gamintojas ir derinama kaina, pasirenkamas
plėvelės šviesos pralaidumo procentas, plėvelės spalva ir kitos detalės.

Langų tamsinimas Klaipėdoje
Plėvelės klijavimas ant lango labai atsakingas procesas, todėl automobilio langai turi

būtų kruopščiai ir teisingai nuplauti, kad po plėvele nepatektų dulkės ir purvas. Taip pat
reikia stebėti, kad po plėvele neliktų oro ir nesusidarytų oro burbuliukai.

Plėvelė klijuojama būtinai tik ant švaraus stiklo. Langas yra plaunamas su specialiu
mišiniu ir nusausinamas taip, kad neliktų riebalų ir dulkių. Pašalinus riebalus, plėvelės
klijavimo procesas vyksta lengviau ir kokybiškiau.

Paskutinis žingsnis – lango formos šablono paruošimas ir atidus plėvelės klijavimas ant
švaraus, nuvalyto nuo riebalų ir dulkių lango.

Pagal LR galiojančius įstatymus, stiklus, esančius už vairuotojo pečių, leidžiama tamsinti be
apribojimų, tačiau priekinio stiklo laidumas šviesai turi būti ne mažesnis nei 75 proc., o šoninių
– 70 procentų.

Pirkėjai, įsigyjantys plėvelę savarankiškam klijavimui, turėtų žinoti, kad automobilio stiklų
tamsinimo plėvelės formavimui svarbu teisinga kryptis, o tamsinimui sugaištas laikas yra
atvirkščiai proporcingas plėvelės kainai.
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