
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

Péče o plasty
Outplast
500 ml / 2000-319-500

Outplast je vodotěsná kapalina bez obsahu
silikonu na bázi rozpouštědel, která udržuje a
opravuje vybledlé a nelakované plasty, jako jsou
plastové ozdobné lišty, nárazníky, boční panely
a spoilery na vnější straně vozidla. Poskytuje
dlouhotrvající lesk a poskytuje vynikající ochranu
povrchu před vlivy prostředí.
propůjčuje dlouho trvající lesk
excelentní ochrana povrchů před vlivy okolí
neobsahuje silikon
není vhodná na umělou hmotu v interiéru a na
lakovanou umělou hmotu
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Pokyny k použití
Aplikace: Naneste Outplast šetrně na čisté povrchy houbou nebo hadříkem, který nepouští vlákna. Produkt je velmi
ekonomický, takže velké plochy lze ošetřit malým množstvím kapaliny. Po hodině již není produkt pro péči o plasty
deštěm vymýván a po 24 hodinách je povrch vytvrzen.
DŮLEŽITÉ! Outplast nemá žádné škodlivé účinky na sousední povrchy barev. Aby však neztvrdl, měl by být rychle
odstraněn z lakovaných povrchů.
NEBEZPEČÍ! Outplast není vhodný pro plastové vnitřní části a lakované plasty.
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
Outplast restauruje vybledlé plastové ozdobné lišty, tyče nárazníku, obložení bočních stěn, kryt zrcadel, spojler
atd…

technická data
Barva: oranžová
Obsah: 500 ml
Doba použitelnosti: 24 měsíců
Vůně: ovocná
Bod vzplanutí: 40 ° C


