
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

Trwałe zabezpieczenie lakieru
Paint Guard
500 ml / 2000-331-500

Paint-Guard jest politurą do długotrwałego
zabezpieczenia lakieru przeznaczoną do
wszystkich znanych marek samochodów
osobowych, samochodów ciężarowych,
kempingowych i łodzi. Specjalna mieszanka
PTFE i żywic akrylowych zapewnia doskonałe
zabezpieczenie powłoki lakierniczej i ochronę
przed promieniowaniem UV oraz nadaje
powierzchni głęboki połysk.

Nie zawiera lotnych związków silikonowych i
rozpuszczalników aromatycznych.
obróbka ręczna
ekstra ochrona UV do długotrwałego utrzymania
warstwy lakieru
zostawia głęboki połysk
wolna od lotnych silikonów
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Zabezpieczana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna
od pozostałości, takich jak inne politury lub smoła. Nanieść cienką i równomierną warstwę środka Paint Guard
na fragmenty powierzchni za pomocą czystej, suchej ściereczki. Pozostawić środek przez ok. 2 do 3 minut do
wchłonięcia i następnie wypolerować powierzchnię lakieru na wysoki połysk za pomocą suchej ściereczki z
mikrofibry .

WAŻNE! Zabezpieczone powierzchnie chronić przez 1 godzinę od deszczu i wilgoci oraz przez tydzień nie myć
pojazdu.

UWAGA! Preparat nanosić fragmentami na powierzchnię pojazdu! Nie używać zbyt dużo materiału i nie nakładać
w pełnym słońcu lub na gorące powierzchnie!

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
Długotrwałe zabezpieczenie Paint Guard można stosować na wszystkich znanych lakierach.Na przykład na
samochodach osobowych,ciężarowych,camperach i nawet łodziach.


