
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Čistící plastelína - červená -
Clay
Magic-Clean - Clay
200 g / 2000-26

Červený čisticí plastelína Magic-Clean byl
speciálně vyvinuta pro lakovny. Červená varianta
je účinnější než modrá a odstraňuje extrémní
nečistoty, jako je brzdový prach, rez, dehet,
pryskyřice ze stromů, částice železného prachu a
usazeniny z lakovaných povrchů a skla. V závislosti
na laku mohou při použití na laku vzniknout
hologramy nebo matování.
Ostrá čisticí plastelína.
Odstraňuje všechny odolné usazeniny z laku
a ráfků jako je koroze, brzdový prach, dehet,
pryskyřice ze stromů, hmyz, spálený kovový prach
a mnoho dalších nečistot.
Baleno v uzavíratelné dóze.
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Pokyny k použití
Aplikace: Povrchy důkladně očistěte / umyjte. Navlhčete tmel čistou vodou a promněte na velikost ruky. Vodní směs
Auto-Shampoo nebo voda, nastříkejte na povrch, který se má očistit, a poté na něj bez tlaku nasuňte čisticí hlínu.
Tento postup opakujte, dokud neodstraníte veškerou znatelnou kontaminaci. Navlhčete povrch znovu a znovu. Aby
bylo možné začlenit částice nečistot, lze tmel mezi nimi trochu hnětet. Optimální teplota zpracování je mezi 15 ° C
a 22 ° C.
NEBEZPEČÍ! Nenechte jej zaschnout a uložte do nádoby s vodou! Pravidelně měňte vodu! V chladném období lze
studenou čisticí hlínu na několik minut zahřát v teplé vodě!
S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.


