Dane aktualne na dzień: 25-06-2022 13:36

Link do produktu: https://tuchers.pl/kenolon-protector-p-9.html

KENOLON PROTECTOR

Opis produktu
Niezwykle skoncentrowany nadający wysoki połysk produkt ochronny w technologii Kenolon II
Opis produktu
Kenolon Protector to niezwykle skoncentrowany nadający połysk produkt ochronny w technologii Kenolon II.
Zalecany jest do stosowania jako wosk pianowy.
Właściwości
Kenolon Protector zapewnia długotrwałą ochronę całej karoserii i części z tworzyw sztucznych w pojeździe dzięki
zintegrowanej
technologii Kenolon II. Wysoki stopień konserwacji z efektem renowacyjnym, gwarantuje długotrwałą ochronę przed
działaniem
soli, pozostałości po insektach, ptasich odchodów i promieni UV, które powodują niszczenie lakieru i tworzyw sztucznych.
Kenolon Protector działa bardzo szybko i nadaje nieporównywalnie głęboki połysk oraz wygładza karoserię.
Kenolon Protector nie zawiera olejów mineralnych.
Z uwagi na wyjątkowy skład, produktu nie trzeba wmasowywać w karoserię pojazdu.
Wskazówki dotyczące stosowania
Kenolon Protector można nakładać za pomocą aplikatora piany w postaci łuku (w systemach wosku pianowego) lub ręcznie.
Zawsze nakładać produkt na wilgotny i umyty pojazd.
Dawkowanie: 10 - 30 ml/samochód (0,1 - 0,3%).
Nie trzeba używać szczotki.
Specyfikacja
Stan fizyczny Płyn
Kolor Fioletowy
pH ok. 4.5 (100%)
Gęstość ok. 1 kg/L
Rozpuszczalność w wodzie 100%
Przechowywanie i utylizacja
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem
powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi
przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika
Nie używać w pełnym słońcu ani na gorących powierzchniach. W żadnym wypadku nie dopuścić do wyschnięcia. W przypadku
wątpliwości, wypróbować najpierw na małej powierzchni testowej. Przechowywać z dala od dzieci. Należy dołożyć wszelkich
starań, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody.
W
przypadku utrzymywania się bólu, mrugania czy zaczerwienienia, skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia,
natychmiast
przepłukać dużą ilością wody. Zgłosić się do lekarza.
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Opakowanie: 20L
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