
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

Ochrona przed wpływami
zewnętrznymi
ochrana před vnějšími vlivy
400ml
400 ml / 2897-329

Produkt Cable Protect zapewnia trwałą ochronę
przed przeglądaniem się na przewodach i wężach
samochodowych, takich jak przewody elektryczne,
kable zapłonowe, węże hamulcowe i chłodzące,
tuleje i paski klinowe. Działa poprzez połączenie
nieprzyjemnych zapachów i aromatów, aby
zapobiec penetracji przez zwierzęta. Produkt
jest odporny na deszcz i powinien być ponownie
zastosowany po każdym myciu silnika lub
podwozia, aby zachować skuteczność. Uwaga:
Produkt powinien być stosowany tylko wtedy, gdy
pojazd jest zimny, a elektryka wyłączona i nie
powinien być rozpylany wewnątrz samochodu.
Zalecamy umycie silnika przed pierwszą aplikacją,
aby usunąć wszelkie ślady zapachowe.
Dzięki podwójnemu działaniu Cable Protect
skutecznie chroni przed ukąszeniami kable
elektryczne, zapłonowe, przewody hamulcowe i
chłodzące, manetki i paski wentylatorów.
Zaleca się ponowną aplikację po każdym myciu
silnika i podwozia w celu utrzymania ochrony.
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Wskazówka robocza
Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Spryskać obficie komorę silnika i maskę od strony wewnętrznej
(włącznie z izolacją), nadkola, wszystkie agregaty oraz części gumowe i przewody hamulcowe.

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem zawsze przeczytać
etykietę i ulotkę informacyjną o produkcie! N-63182.
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