
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

Vosková konzervace
Speed-Wax
1 kg / 2000-330-1

Speed-Wax je obzvlášť výkonná a trvanlivá
vosková konzervace laku. Vosk Carnauba a
kvalitní syntetické složky chrání lak trvale před
povětrnostními vlivy a zajišťují dlouho přetrvávající
lesk.
Bez silikonu a čpavku!
přírodní karnaubový vosk obohacený kvalitními
syntetickými komponentami
k ručnímu a strojnímu zpracování
trvalá ochrana před povětrnostními vlivy
dlouhotrvající lesk
Rotační stroje: 1500 – 2000 ot./min.
Stroje s excentrem: 1 700 – 2 200 ot./min.
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Pokyny k použití
Použití: Pokud chcete Speed Wax zpracovat pomocí leštičky, použijte prosím měkkou až středně tvrdou houbu. Při
ručním zpracování použijte prosím aplikační houbu. Vosk nanášejte kruhovitě a nechte jej krátce zaschnout. Poté
vyleštěte zbytky vosku a přebytečný vosk otřete utěrkou z mikrovlákna.
rotační stroje: 1 500 – 2 000 ot/min excentrické
stroje: 2.000 – 10.000 ot/min
Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních
pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a
zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme
neustále provádět vlastní pokusy.

Oblasti použití
Ochranný vosk je vhodný pro všechny hladké povrchy, jako například autolaky atd.

technická data
velikost balení: 1 kg
barva: krémová meruňková
báze: syntetické a přírodní vosky, emulgátory, zahušťovadla
forma: krémová
zápach: charakteristický
úběr materiálu: žádný
stupeň lesku: vysoký


