
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

Tvrdý vosk
Speed Gloss Nano
1 litr / 2000-316-1

Speed Gloss Nano je vysoce kvalitní rychlé
utěsnění karnaubským voskem pro nové nebo
renovované laky. Těsnění zanechává na všech
lakovaných plochách dokonalý hluboký lesk a
je ideální pro přípravu a utěsnění nového nebo
obnoveného laku vozidla.
Perfektní lesk
snadné rozleštění beze zbytků
vhodná k čištění bez vody
obsahuje karnaubový vosk
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepat. Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu na čistý nátěr pomocí houbičky a
nechte několik sekund blikat. Neleštěte příliš mnoho leštidla! Poté materiál rovnoměrně vyleštěte měkkým, čistým
lešticím hadříkem (např. Hadříkem z mikrovlákna).
NEBEZPEČÍ! Chraňte produkt před mrazem!
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí 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.

Oblasti použití
Perfektní pro přípravu a ochranu nových nebo renovovaných laků u automobilů, autobusů, motocyklů, nákladních
automobilů, člunů, obytných přívěsů, letadel atd…pro výstavní prostory, veletrhy, lakovny atd...

technická data
Obsah: 1 litr
Základ: směs vosků bez těkavých silikonů, emulgátorů, organických rozpouštědel, parfémů, barev a vody
Vzhled: neprůhledná emulze
Úroveň pH neutrální
Barva: béžová, krémová
Vůně: svěží
Bod vzplanutí: 46 ° C
Stabilita: Chraňte před mrazem
Skladovatelnost: minimálně 12 měsíců v neotevřených nádobách
skladujte při pokojové teplotě


