FAST WAX
Katalogové č. WAX5003

Popis produktu
FAST WAX – ochranný, leštící vosk

Oblast použití
FAST WAX – je ochranný a leštící vosk prémiové kvality se snadnou
aplikací, vyvinut a vyroben ve Velké Británii. Fast wax dodává rychle
a jednoduše lakovaným povrchům vysoký lesk a ochranu proti UV
záření, oxidaci, ptačímu trusu a jiným nečistotám. Fast wax
neobsahuje silikon, má dlouhotrvající účinek a ošetřený povrch je
beze šmouh.

Aplikační vlastnosti





Jednoduchá aplikace
Dlouhotrvající účinek
Neobsahuje silikon – beze skvrn a šmouh
Vysoký lesk

Návod k použití





Ujistěte se, zda je vůz důkladně očištěn
Protřepte nádobu a naneste vosk na měkký hadr
Krouživými pohyby naneste tenkou vrstvu Fast waxu na jednotlivé části
Jiným hadrem vyleštěte povrch

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

