WASH & WAX
Katalogové č. WSH5006

Popis produktu
WASH & WAX - Perlivý čistící prostředek na mytí a voskování

Oblast použití
WASH & WAX důkladně čistí špínu a nečistoty z karoserií aut, zároveň
obsahuje jemně rozptýlený kvalitní vosk, který se nanáší na kovové a
lakované povrchy a poskytuje leštitelnou, vodu odpuzující povrchovou
úpravu. Pokud je Wash & Wax nanášen jednou týdně, zachová lesk
z předváděcí místnosti..

Aplikační vlastnosti






Vytváří zářivý lesk
odolný proti povětrnostním vlivům – déle trvající lesk
Odstraňuje silniční nečistoty a špínu
Vodu odpuzující povrchová úprava
Účinný i při vysokém zředění

Návod k použití
Poměr ředění Wash & Wax s vodou 1:100 až 200






Namočte auto vodou, aby se uvolnily nečistoty a špína
Poté tlakovou hadicí nebo hadicí odstraňte uvolněné nečistoty a špínu
Naneste zředěný Wash & Wax na vozidlo pomocí houby
Po aplikaci opláchněte čistou vodou
Vysušte auto jelenicí – k podtržení lesku, můžete povrch vyleštit

Balení
Láhev: ........................ 500 ml

Právní doložka
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhl edem 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

