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CARE & PROTECT LIQUID

GUMI- ÉS MŰANYAG
ALKATRÉSZEK
FELÚJÍTÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A CARE & PROTECT LIQUID egy lépésben tisztít, políroz,
illetve védőréteget képez a felületen. A speciális
formulája minden szintetikus anyagot újjávarázsol külés beltéren. A CARE & PROTECT LIQUID kifejezetten
azon alkatrészek eredeti kinézetét és színét állítja
vissza, amelyek folyamatosan az időjárás hatásainak
vannak kitéve.

• Egy lépésben tisztít, políroz és véd
• Minden fajta gumin és műanyagon
használható
• A hosszan tartó hatása miatt nagyon
gazdaságos
• Megakadályozza a kezelt felületek újra
szennyeződését
• Visszaállítja az eredeti kinézetet és
színeket, különösen a kültéri felületeken
• Hosszan tartó selyem fényt képez a
felületen
• Nem tartalmaz oldószereket és veszélyes
összetevőket
• Kevesebb mint 2% szilikont tartalmaz
• Nem hagy fehér foltokat a kezelt felületen

A CARE & PROTECT LIQUID megakadályozza a kezelt
felületek újra szennyeződését. A hosszan tartó
védőhatásának köszönhetően a CARE & PROTECT
LIQUID használata nagyon gazdaságos. A termék
használata biztonságos, mert nem tartalmaz
oldószereket és más egyéb veszélyes összetevőt.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: folyadék
Szín: világos rózsaszín
Szag: gyümölcsös
pH érték (20°C-on): kb. 7
Kezdő forráspont: 100°C

Gőznyomás (20°C-on): 23 hPa
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,01 g/cm³
Vízoldhatóság: teljesen oldható
Tárolás: faygmentes helyen
Minőségét megörzi: 12 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• ALKALMAZÁS:
- Minden műanyag- és gumi alkatrész
felújításához lett kifejlesztve
- Ideális gumiabroncsok, műszerfalak, lökhárítók
és egyéb műanyag gépkocsi alkatrészek
felújítására az utastérben
- Használható műanyag alkatrészekhez is, mint pl.
TV és számítógép házakhoz
- Bel- és kültéren is használható
- Alkalmazható műhelyekben, autószalonokban,
gépkocsi kölcsönzőkben, épület karbantartásban
és egyéb más ipari területen
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• HASZNÁLAT:
- Használat előtt alaposan felrázandó!
- Vékony rétegben vigye fel a CARE & PROTECT
LIQUID-ot a kezelt felületre
- Egy puha törlőkendővel, MICRO TOWEL-lel
terítse szét az anyagot a teljes felületen
- A puha törlőkendővel polírozza fel a felületet
- FIGYELEM: Ne alkalmazza az anyagot a
pedálokon és a kormányon - csúszásveszély!

Termék neve
Care & Protec Liquid

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.
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