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Składniki produktu : Sea-Line
®
 S5 QUICK WAX - produkt jednokomponentowy 

  

Opakowanie : 500 ml 
  

Opis produktu : 
 

 

Sea-Line
®
 S5 to szybki i łatwy w użyciu produkt na bazie wosków, 

przeznaczony do zastosowania na wszelkie gładkie i błyszczące powierzchnie 
(powierzchnie laminatu, lakierowane i szklane) Po jego zastosowaniu 
uzyskujemy świetną głębię koloru i połysk, a pokryta preparatem powierzchnia 
staje się śliska. Ponadto posiada doskonałe właściwości hydrofobowe, 
pielęgnacyjne i zabezpieczające. Nie pozostawia na tworzywach sztucznych i 
gumie śladów użycia. 
 

Środek S5 QUICK WAX jest preparatem zabezpieczającym powierzchnię po 
zakończeniu polerowania pastami Sea-Line

®
. 

 

Wosk może być stosowany na powierzchnie o podwyższonej temperaturze, 
narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w trakcie aplikacji. 
 

Po aplikacji nie pozostawia smug na powierzchni. 
 

Dane fizykochemiczne: 
Wygląd: 
pH: 
Kolor: 

 
ciecz (detergent)  
neutralne 
biały 
 

Metody aplikacji : Nakładać ręcznie poprzez rozpylenie na powierzchni (w komplecie 
dostarczony atomizer). 
 

Sposób użycia: � Powierzchnia powinna być sucha, wolna od brudu i zanieczyszczeń. 
� Za pomocą atomizera rozpylić równomiernie preparat na powierzchni. 

Aplikować tylko taka ilość preparatu, którą będzie można rozprowadzić 
przed jego wyschnięciem na powierzchni. 

� Przy użyciu ściereczki z mikrofibry delikatnie rozprowadzić wosk, tak 
by pokrył on całą powierzchnię równą warstwą 

� Dopolerować powierzchnię przy użyciu nowej, czystej ściereczki, 
usuwając jednocześnie nadmiar wosku. 

   

Dalsze prace : Warstwa ochronna utworzona przez S5 QUICK WAX może zostać poddana 
procesowi polerowania mechanicznego, w celu uzyskania dodatkowego 
połysku. Do polerowania użyć miękkich głowic polerskich. 
 

Do codziennego oczyszczenia powierzchni z zabrudzeń środków myjących 
bezpiecznych dla woskowych warstw ochronnych – S3 SHAMPOO WITH 
WAX.  
   

Zasady BHP :  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę 
pojemnika. 
 

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i 
zasięgnąć porady lekarza. 
  

Przechowywanie : 
  

 
 

Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0-45°C.  
 

Zamykać opakowanie każdorazowo po użyciu produktu.   
 

Przechowywać z dala od dzieci. 
   

Okres przydatności 18 miesięcy od daty produkcji 
  

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

 

 

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za 
rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i 
określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line

®
 nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów. 
 

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.  


