
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Pielęgnacja plastiku
Outplast
500 ml / 2000-319-500

Outplast jest wodoodpornym, bezsilikonowym,
zawierającym rozpuszczalnik płynem, który
pielęgnuje i odnawia wyblakłe i nielakierowane
elementy plastikowe, takie jak plastikowe listwy
ozdobne, zderzaki, boczne osłony, spoilery na
zewnątrz pojazdu. Nadaje konserwowanym
powierzchniom długo utrzymujący się połysk i
zapewnia znakomitą ochronę przed wpływami
otoczenia.
zapewnia długotrwały połysk
doskonała ochrona powierzchni przed wpływami
środowiska
nie zawiera silikonu
nie nadaje się do plastikowych części
wewnętrznych i malowanych tworzyw sztucznych
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Wskazówka robocza
Sposób użycia:
Outplast nanosić z umiarem na czyste powierzchnie za pomocą gąbki lub niestrzępiącej się szmatki. Produkt jest
bardzo wydajny, tak więc niewielka ilość płynu wystarcza do obróbki dużych powierzchni. Po godzinie preparat
osiąga odporność na wypłukiwanie przez deszcz, a po 24 godzinach powierzchnia jest utwardzona.

WAŻNE! Outplast nie ma szkodliwego wpływu na sąsiadujące powierzchnie lakierowane. Aby jednak nie dopuścić
do zestalenia się preparatu, powinien być szybko usunięty z powierzchni lakierowanych.

UWAGA! Outplast nie nadaje się do elementów plastikowych wewnątrz pojazdu ani do lakierowanych tworzyw
sztucznych.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

zakresy zastosowania
Outplast odnawia wyblakłe listwy plastikowe,zderzaki,obudowy lusterek,spoilery itd..

Dane techniczne
kolor:bursztyn                                   pojemność:500ml                         trwałość:24 miesiące
zapach:owocowy                                        temperatura zapłonu: 40°C


