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Opis produktu : Sea-Line ® S4 PROTECT WAX jest woskiem w płynie, który w bardzo 
szybki i prosty sposób aplikujemy na powierzchnie lakierowane oraz 
wykonane z żelkotów (laminaty).  

 
Zastosowanie : Sea-Line® S4 PROTECT WAX dzięki swojej formule nie pozostawia smug 

na powierzchni i nie uszkadza elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Ten nowoczesny wosk chroni powierzchnię przed: 

• działaniem promieni UV, 
• osiadaniem brudu,  

nadając jej jednocześnie idealny i bardzo wysoki połysk.  
Zaleca się stosowanie Sea-Line® S4 PROTECT WAX szczególnie na 
powierzchnie, które po procesie polerowania wymagają dodatkowego 
zabezpieczenia i ochrony przed działaniem promieni UV.  
Powstała dzięki Sea-Line® S4 PROTECT WAX powłoka ochronna 
utrzymuje się na powierzchni przez długi okres czasu.   

Dane fizykochemiczne : 
Wygląd : 
Kolor: 
Zapach: 
Rozpuszczalność w wodzie: 
Temperatura zapłonu: 
  

 
gęsta ciecz 
mleczny 
specyficzny 
100% 
Powyżej 1000C 

Sposób u życia : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalecenia :  
 
 
 
 
 
 
Uwaga :  

• Sea-Line® S4 PROTECT WAX silnie wstrząsnąć przed użyciem w 
celu dokładnego wymieszania. 

• Przed nałożeniem wosku należy upewnić się, że powierzchnia jest 
czysta i sucha. 

• Nałożyć na powierzchnię równomierną, cienką warstwę wosku. 
• Nakładaną warstwę wosku wycierać do całkowitego roztarcia 

wosku na powierzchni. 
• W celu podniesienia połysku, powierzchnię można dodatkowo 

wypolerować miękką szmatką lub polerką mechaniczną.   
 
Przed użyciem Sea-Line® S4 PROTECT WAX zaleca się umycie 
powierzchni przy użyciu jednego ze specjalistycznych preparatów do 
czyszczenia i mycia: 

• Sea-Line® C1 SUPER STRONG (shell and fouling remover) 
• Sea-Line® C2 CONCENTRATE CLEANER 

 
W celu uniknięcia przypadkowego usunięcia przez zbyt agresywne 
preparaty powstałej przy użyciu Sea-Line® S4 PROTECT WAX warstwy 
ochronnej, zaleca się stosowanie do bieżącego mycia i czyszczenia 
powierzchni : 

• Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX 
• Sea-Line® S3 CLEAN & PROTECT SPRAY 
 

Przechowywanie : Magazynować w  zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 00C.  
Przechowywać z dala od dzieci. 
 

Okres przydatno ści : 36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 200C. 
 

Gwarancja jako ści : Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania 
standardów ISO 9001 oraz 14001 

 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana 
pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za 
końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką 
dobrego rzemiosła.                 TROTON sp. z o.o. Ząbrowo. 


