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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Cockpit-Spray

Pielęgnacja wnętrza pojazdu

WEICON Cockpit Spray zapewnia trwałą i łatwą w utrzymaniu
warstwę ochronną, która nie przyjmuje kurzu i nabłyszcza
powierzchnie. Szybko i skutecznie czyści i zabezpiecza tworzywa
oraz sztuczną skórę. Cockpit Spray odświeża wygląd kokpitu i
ożywia kolory. Dzięki stosowaniu preparatu materiały syntetyczne
nie blakną, gumy zaś nie pękają i zachowują elastyczność.
WEICON Cockpit Spray eliminuje skrzypienie i piski, pielęgnuje
deskę rozdzielczą,

elementy poszycia samochodu, szyberach oraz sztuczną skórę,
elementy z gumy i tworzywa, drewno i powłoki chromowe.
Zapobiega zamarzaniu uszczelek w drzwiach, oknach i bagażniku,
może być stosowany do smarowania pasów

bezpieczeństwa, prowadnic siedzisk, szyberdachów i zamków.
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Zapach Citrus

Właściwości Odporny na kurz i wodę, pogłębiający kolor, jedwabny matowy

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Spryskać tworzywo i po
krótkotrwałej ekspozycji przetrzeć czystą ściereczką.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11400400-51 Cockpit-Spray 400 ml


