
RUOSTEENESTO-
KÄSITTELYT

Huolehdi autosi korin kestävyydestä!

Käsittelytarjous / Tilausvahvistus

Korinhoito on tärkeä osa 
auton huoltoa
Auton korin korroosionesto
Autonvalmistajat tai maahantuojat eivät tee enää tee perinteistä kor-
roosionsuojausta. Sen sijaan valmistusvaiheessa tehdään erilaisia 
pintakäsittelyjä kuten kuumasinkitys, pohjamaalaukset, pintamaa-
laukset ja PVC-pinnoitukset. Vastuu auton varsinaisen korroosio-
suojauksen tekemisestä on siirretty auton omistajalle.

Suomen erityisolosuhteet
Lähes poikkeuksetta on voitu todeta, että autonvalmistajien pinta-
käsittelyt eiväy yksinään riitä suojaamaan auton koria Suomen ajo-
olosuhteissa. Maanteiden suolaus sekä suuret lämpötilavaihtelut 
aiheuttavat korin ja alustarakenteiden ruostumista. Autonvalmis-
tajien 6-12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu ei takaa auton 
ruosteettomuutta. Nämä koritakuut edellyttävät lisäksi määräajoin 
tehtävää alustan pesua, huolto-ohjelman mukaisia tarkastuksia ja
mahdolliset korjaukset asiakas teettää omalla kustannuksellaan.
Koritakuu ei yleensä kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet suolan,
veden tai kiveniskujen johdosta.

Auto kannattaa käsitellä uutena
Ruosteenestokäsittelyjen teho on parhaimmillaan, kun auto on uusi, 
käsiteltävät pinnat ovat puhtaat, kuivat ja hyväkuntoiset. Paras tulos 
saavutetaan teettämällä ruosteenestokäsittely ennen auton käyt-
töönottoa tai viimeistään alle kahden vuoden ikäisenä Tectyl-eri-
koisliikkeessä. Myös vanhemman auton käsittely kannattaa, sillä 
ruosteenestoaineet pystyvät tunkeutumaan liitossaumoihin, pistehit-
sauksien ympärille sekä muihin halkeamiin tai huokosiin. Ne pysty-
vät olellisesti hidastamaan jo alkanutta ruostumista.

Tectyl-palvelukeskus

Teiden suolaus kiihdyttää auton korin ennenaikaista ruostu-
mista. Pohjoismainen ruostumistutkimus suositttaa täydentä-
vää ruosteenestokäsittelyä autolle mahdollisimman uutena. 
Ainoa todellinen suoja auton ruostumista vastaan on oikein 
tehty ruosteenestokäsittely! Suojauta autosi ammattitaitoises-
sa Tectyl-palvelukeskuksessa.

Laadun takaa:
Ulkoinen FI-laadunvalvonta joka kattaa työsuorituksen, työväli-
neet ja ruosteenestoaineet.
Työsuoritus korkealaatuisilla Tectyl-ruosteenestoaineilla ja
tarkasti yksilöidyillä työskentelyohjeilla.

Motoral Oy, Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
www.motoral.fi

Auton merkki ja vuosimalli

Rekisterinumero

Asiakkaan nimi

Tectyl LongLife -käsittely

Tectyl Ohjelma -käsittely

Tectyl Tehdastakuu lisäturva -käsittely

Tectyl Uusinta -käsittely

Tectyl NoiseStopping -käsittely

Hinta

Lisätöiden hinta

Käsittelyaika

Tectyl on ruosteenestoalan vanhin ja tunnetuin tavaramerkki.
Tectyl-tuotteiden valmistus alkoi vuonna 1938. USA:n armeija 

suojasi jo silloin kalustonsa Tectylillä. Ja suoja edelleen.
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Tectyl LongLife Kolmoiskäsittely | 12 vuoden takuu

Tectyl LongLife Kolmoiskäsittely | 12 vuoden takuu

Tectyl Ohjelma Takuukäsittely | 10 vuoden takuu Tectyl Tehdastakuu Lisäturva | Tehdastakuu säilyy

Tectyl LongLife -ruosteenestokäsittely on hyvä tehdä ennen auton käyt-
töönottoa tai viimeistään kahden vuoden ikäisenä. LongLife-käsittely 
ylittää FI-sertifiointivaatimukset. Käsittely on myös autonvalmistajien 
hyväksymä, jolloin auton omat takuut säilyvät edelleen. Käsittelyssä 
kaikki suojausta vaativat kohteet käydään läpi kahteen kertaan ja vaati-
vammat kohteet kolmeen kertaan.

Vaiheet
Vaiheissa 1 ja 2 ruiskutetaan kaikki kotelot ja liitossaumat tunkeutuvalla 
esikäsittelyaineella (Tectyl 558-AMC) sekä kotelosuoja-aineella (Tectyl 
210-R). Annetaan kuivua 12 tuntia. Vaiheessa 3 ja 4 ruiskutetaan kor-
keapaineella kaikkien koteloiden sisäpinnoille ja liitossaumoihin kotelo-
aine (Tectyl 210-R). Alustan ruiskutus kauttaaltaan esikäsittelyaineella 
(Tectyl 558-AMC) sekä ruiskutus alustansuoja-aineella (Tectyl 120-EH). 
Lopuksi jälkikuivaus.

Tectyl Ohjelma -ruosteenestokäsittely on hyvä tehdä alle kahden vuoden 
ikäisille autoille. Tämä käsittely on FI-sertifioinnin mukainen. Käsittely on 
myös autonvalmistajien hyväksymä, jolloin auton omat takuut säilyvät 
edelleen. Tässä käsittelyssä kaikki suojausta vaativat kohteet käydään 
läpi kertaalleen ja vaativammat kohteet kahteen kertaan.

Vaiheet
Vaiheessa 1 ruiskutetaan yläpuoliset kotelot ja ovet tunkeutuvalla kote-
lonsuoja-aineella (Tectyl 210-R). Vaiheessa 2 ruiskutetaan alapuoliset 
kotelot kotelonsuoja-aineella (Tectyl 210-R). Tämän jälkeen ruiskutetaan 
alustan esikäsittelyaine (Tectyl 558-AMC) sekä alustansuoja-aine (Tectyl
120-EH). Lopuksi jälkikuivaus.

Tectyl Tehdastakuu Lisäturva -käsittely tehdään autoille, joissa halutaan 
suojata vain pelkät alustarakenteet. Tämä käsittely on FI-sertifioinnin 
mukainen. Käsittely on myös autonvalmistajien hyväksymä, jolloin auton 
omat takuut säilyvät edelleen. Tässä käsittelyssä käydään kertaallleen 
läpi alusta ja alustan kotelorakenteet.

Vaiheet
Vaiheessa 1 ruiskutetaan alapuoliset kotelot kotelonsuoja-aineella 
(Tectyl 210-R). Vaiheessa 2 ruiskutetaan alustan esikäsittelyaine (Tectyl 
558-AMC) kaikkiin alustan rakenteisiin. Tämän jälkeen ruiskutetaan 
alustansuoja-aine (Tectyl 120-EH). 

Tectyl Tehdastakuu Lisäturva täydentää auton alkuperäistä alustan 
pintakäsittelyä, jota Suomen suolatut tiet voimakkaasti rasittavat.
Käsittely suositetaan tehtäväksi alle 
vuoden ikäiseen autoon. 

Uusintasuositus on 2-3 vuoden välein.
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Käsittely- ja tarkastusajankohdat

Tectyl Ohjelma Takuukäsittely | 10 vuoden takuu

Tectyl Ohjelma Takuukäsittely | 7 vuoden takuu
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Takuun myöntäminen
edellyttää hyväksyttyä 
korin kuntotarkastusta.

2 x Tectyl 210-R tunkeutuva koteloaine Tectyl 210-R tunkeutuva koteloaine Tectyl 558-AMC alustan esikäsittelyaine Tectyl 558-AMC ja Tectyl 210-R Tectyl 120-EH alusta-aine 2 x Tectyl 120-EH alusta-aine


