BUMPER
Katalogové číslo. BMP5002

Popis produktu
BUMPER - čistič a renovátor plastů

Oblast použití
BUMPER – je unikátní čistič a renovátor plastů a nárazníků,
neobsahující silikon. Během okamžiku vytvoří z vybledlého plastu
nebo nárazníku díl zářící novotou. Má dlouhotrvající účinek beze
šmouh a nepřitahuje prach.

Aplikační vlastnosti






Okamžitý efekt
Dlouhotrvající účinek
Snadná aplikace
Neobsahuje silikon – žádné pruhy a šmouhy
Výstavní vzhled

Návod k použití




Naneste Bumper na čistý hadr nebo přímo na čištěnou plochu
Krouživými pohyby vyčistěte všechny části
Jiným čistým hadrem vyleštěte plochu do výstavního vzhledu

Balení
Láhev:……………….500 ml

Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

Právní doložka
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu,
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály,
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí

