
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 a gumu
Péče o plasty a gumu
5 Liter / 2000-370-5

All Plast je prostředek na péči na bázi vody
a silikonu pro plasty a gumy v interiérech i
exteriérech vozidel. Inovativní složení má vysoký
stupeň krytí, je rychle schnoucí a zanechává
nelepivý povrch.
Ošetřené povrchy, jako jsou plasty a gumy,
dostávají nový, dlouhodobý a temně černý vzhled.
Je ideální pro přípravu a údržbu plastů, těsnění,
gumových obložení a gumových hadic. Použití
gumových těsnění v zimním období zabraňuje
zamrznutí a usnadňuje otevírání dveří.
univerzální péče na bázi vody
Péče o pneumatiky, vnější plasty, gumové
obložení, těsnění, plastové díly v motorovém
prostoru a gumové hadice
zanechává tmavě černý matný povrch
lze aplikovat na mokré nebo suché pneumatiky
odolný
obsahuje silikon
Použití gumových těsnění v zimě usnadňuje
otevírání dveří v chladném období.
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Pokyny k použití
Použití: Očistěte znečištěné povrchy. Naneste produkt na ošetřovanou oblast lahvičkou s ručním rozprašováním,
hadříkem nepouštějícím vlákna nebo houbou. Chcete-li dosáhnout matnějšího výsledku, ošetřený povrch ošetřete
hadříkem, který nepouští vlákna, a setřete přebytečné zbytky produktu.

NEBEZPEČÍ! Nepoužívejte na běhouny pneumatik! Není vhodné pro motocyklové pneumatiky! Pokud je to možné,
vyvarujte se nástřiku povrchů podlahy, abyste zabránili kluzkým oblastem a možným skvrnám! Chraňte před
mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

OBSAHUJE SILIKON! Není vhodný pro stříkání v lakovnách.

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.


