
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 ochrana povrchů
Perl
500 ml / 2897-327

Perl je extrémně rychlý a snadno použitelný
polymerní tmel pro dlouhodobou ochranu
povrchu. Unikátní formulace je velmi ekonomická,
vytvrzuje se do 10 minut, vytváří dlouhotrvající
povlak odpuzující vodu a nečistoty s jedinečným
hlubokým leskem a vede ke zvýšené odolnosti
proti poškrábání a oděru na ošetřených povrchech.
Výrobek je vhodný pro použití na lakované povrchy
(včetně čirých laků HS), plastové obložení (vnější),
sklo a ráfky a nezanechává žádné zbytky na gumě
nebo plastu.
Konzervace povrchu a zvýšení lesku
zvýšení ochrany proti poškrábání, odpuzuje
nečistoty
snadné a rychlé nanášení a rozleštění
tuhnutí povrchové ochrany už za 10 minut
neobsahuje rozpouštědla
obsahuje silikon
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepat. Nastříkejte opatrně na čistý a suchý povrch, otřete hadříkem z
mikrovlákna a rovnoměrně rozetřete po povrchu. Okamžitě vyleštěte do vysokého lesku suchým hadříkem z
mikrovlákna. Necháme 10 minut ztvrdnout. DŮLEŽITÉ! Produkt lze aplikovat na přímé sluneční světlo, povrchy
by však neměly být horké! NEBEZPEČÍ! Produkt obsahuje pouze netěkavé silikony, ale NEMĚL by se stříkat v
lakovnách, protože nelze vyloučit silikonovou kontaminaci kvůli mlze. 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
Perl se používá na lakované povrchy, gumu, nelakované plasty, kov, sklo nebo disky.

technická data
Forma: kapalina
Kontejner: 500 ml
Barva bílá
Základna: netěkavý silikon
Stabilita při skladování: 12 měsíců


