Technický list

Autounisprej 500 ml

80-01

Univerzální prostředek pro údržbu a čištění automobilů
Rozsah
použití:

Univerzální přípravek pro pravidelnou údržbu povrchů palubních
desek, interiérových plastů a gumových komponentů, pneumatik a
ráfků osobních i nákladních automobilů. Chrání povrchy před
popraskáním. Zabraňuje přimrzání gumových těsnění.
________________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Sprej před použitím důkladně protřepejte a následně aplikujte z
cca. 20 cm vzdálenosti na ošetřovaný povrch automobilu, dokud
se nevytvoří kompaktní vrstva produktu. Při čištění pneumatik a
ráfků kol není nutné přípravek oplachovat vodou nebo stírat
suchým hadrem. Při čištění palubních desek pěnu rovnoměrně
rozetřete a povrch vyleštěte suchou čistou textilií.
________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Autounisprej se používá k čištění skel, umělé hmoty, kovů, gum,
chromu, laků, textilií, polštářů, dlažby a obkladů, koberců aj.
Účinně odstraňuje špínu, olej, mastnotu, hmyz, ptačí trus a skvrny od asfaltu.
Rychle a hluboko se vstřebává, propůjčuje předmětům lesk.





nezanechává šmouhy
zanechává na ošetřeném povrchu tenký konzervační film
zabraňuje namrzání dveřních těsnění
příjemné vůně

Pozor: Nenanášejte na pedály, volant, dezén pneumatik, motopneumatiky –
hrozí nebezpečí sklouznutí, smyku. Nestříkejte na brzdy a brzdové
bubny. Nepoužívejte na sedadla motocyklů.
___________________________________________________________________________

Použití:

 zvláště praktické pro automobilisty na čištění sedadel a opěrek hlavy,
plastových potahů, rohoží, postranních a dveřních obložení, oken
zpětných zrcátek, stěračů, reflektorů, chromu, laku, gumových částí,
ráfků, pneumatik atd.
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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