
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

Dlouhodobá konzervace
Paint Guard
500 ml / 2000-331-500

Paint-Guard je dlouhodobý tmel pro všechny
známé automobily, nákladní automobily, karavany
a barvy na čluny. Speciální směs PTFE a
akrylových pryskyřic zajišťuje vynikající ochranu
barvy a UV záření a zanechává povrch s hlubokým
leskem.
Bez těkavých silikonů a aromatických
rozpouštědel.
Ruční zpracování
extra UV ochrana pro dlouhodobé uchování vrstvy
barvy
zanechává hluboký lesk
bez těkavých silikonů
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Povrch, který se má utěsnit, musí být čistý, suchý a bez zbytků, jako
je leštidlo nebo dehet. Naneste na povrch tenkou rovnoměrnou vrstvu Paint Guard po částech čistým suchým
hadříkem. Nechte těsnicí hmotu asi 2 až 3 minuty vsáknout a poté povrch laku vyleštěte suchým hadříkem z
mikrovlákna na vysoký lesk.

DŮLEŽITÉ! Chraňte ošetřené povrchy před deštěm a vlhkostí po dobu 1 hodiny a vozidlo týden nemyjte.

NEBEZPEČÍ! Ošetřujte vozidlo po částech! Nepoužívejte příliš mnoho materiálu a neaplikujte na přímé sluneční
světlo nebo na horké povrchy!

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.

Oblasti použití
Paint Guard funguje jako dlouhodobá ochrana a lze použít na všechny známé laky. Například na osobních
automobilech, nákladních automobilech, karavanech a dokonce i pro laky člunů.

technická data
Nádoba: 500 ml
Barva: slonová kost
Základ: PTFE, akrylové pryskyřice, vosky, netěkavé silikony, nearomatická rozpouštědla.
Viskozita: silná
Doba použitelnosti: 12 měsíců
Hodnota pH: 8


