
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

Środek do czyszczenia wnętrz
Crystal Ultra
400 ml / 2897-306

Crystal Ultra jest środkiem do czyszczenia wnętrza
pojazdów na bazie wody. Czyści i pielęgnuje
tapicerkę, poszycia drzwi i karoserii oraz twarde
i miękkie plastiki we wnętrzu pojazdu, łagodnie
oddziaływując na powierzchnię. Pozostawia
głęboki połysk i świeży zapach oraz działa
antystatycznie na kurz.
ulepszona receptura zwiększa efekt czyszczenia i
połysku nawet o 30%
Zastosowanie w kokpicie, na panelach
drzwiowych, dywanikach i siedzeniach (z
wyjątkiem wyświetlaczy i prędkościomierzy)
rozpuszcza pozostałości tłuszczu
pozostawia przyjemny zapach nowego samochodu
antystatyczna przed kurzem
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć! Miękką szmatkę spryskać preparatem, zaczekać aż pianka się
rozpadnie i rozprowadzić po czyszczonej powierzchni. Jednocześnie wypolerować na sucho.
UWAGA! Nie nadaje się do wyświetlaczy i prędkościomierza! Ze względu na działanie natłuszczające unikać
kontaktu z lakierem i szybami! Chronić przed mrozem!
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
Proszę chronić przed kontaktem z Crystal Ultra wrażliwe i trudnodostępne miejsca jak np..nawiewy.
-proszę porządnie wstrząsnąć puszką                                          -spryskać Crystal Ultra na czystą ściereczkę z
mikrofazy i nanosić na czyszczoną powierzchnię albo spryskać cienką warstwę bezpośrednio na powierzchnię
-proszę pozostawić pianę do opadnięcia i wypolerować powierzchnię                                               -proszę unikać
kontaktu z lakierem i szybami ze względu na otłuszczenie

Dane techniczne
silikonu


