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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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Surface Polish

Zastosowanie uniwersalne |
czyszczenie | | pielęgnacja |ochrona | NSF-atest

Środek przeznaczony do konserwacji, ochrony i czyszczenia
różnych powierzchni w jednym kroku. Niezależnie od tego, czy są
to powierzchnie matowe czy polerowane, metalowe, plastikowe,
drewniane czy szklane - pasta bez trudu usuwa zabrudzenia i
pozostawia połysk bez smug.

Ze względu na certyfikat NSF dopuszczający do stosowania w
sektorze spożywczym, środek może być bez obaw stosowany
do grilli gazowych, kuchenek kempingowych, płyt grzewczych,
zlewów, lodówek i blatów.

Ponadto środek ten czyści i konserwuje okna, armaturę i
wiele innych elementów, nie naruszając przy tym powierzchni
plastikowych ani uszczelek gumowych. Środek czyszczący
zapewnia meblom kempingowym efekt długotrwałego połysku.

Czy to w przyczepie kempingowej, kamperze, alkowie,
półzintegrowanej, w pełni zintegrowanej, Olditmer czy w domku
letniskowym - skuteczna pasta składająca się ze środka
czyszczącego i pielęgnacyjnego jest w każdym przypadku
przydatnym akcesorium kempingowym.

Dane techniczne

Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości działa antystatycznie

nie zawiera silikonów Tak

Barwa mleczny

AOX nie zawiera Tak

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

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.pl).

Dostępne rozmiary pojemników:
72002400 Surface Polish 400 ml


