SEA-LINE BRAYT C3
SHAMPOO WITH WAX – clean & care
Техническа инфомация
Елементи на
продукта:

Шампоан с восък Shampoo with wax C3 – еднокомпонентен продукт

Обем:

Единична опаковка: 250 ml

Описание на
продукта:

Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX е шампоан с восък за почистване и
защита на гелкот и боядисани повърхности. Голяма почистваща мощ и
полиране с блясък.
®
Восъкът, съдържащ се в Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX не причинява
повреди на пластмасовите компоненти.

Препоръки за
употреба:

Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX се препоръчва за ежедневна
поддръжка на боядисани и ламинирани повърхности. Шампоанът
предотвратява замъгляване на повърхносттта.

Физико-химични
характеристики:
Форма:
Цвят:
Мирис:
Съдържание на тензиди
(Повърхностно миещи
вещества ПАВ):

®

®

течност
бял прозрачен
цитрусов
100%
- под 15% съдържание на аниони
- по-малко от 5% нейонни ПАВ

Подготовка на
повърхността преди
употреба:

Измийте работната повърхност от други отлагания (например, пясък) със
сладка вода.

Начин на приложение:

Микрофибърна или друга мека кърпа, мека четка.

Полагане:

Последващи
действия:





За да
кърпа.

Стандартни мерки за
безопасност:

Ако попадне в устата, веднага потърсете медицинска помощ и покажете
етикета на опаковката.

Съхранение:

Съдържанието на опаковката трябва да бъде съхранявано в плътно
o
затворени контейнери при температура между 5 - 35 C, далеч от източници
на огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Затваряйте плътно опаковката
веднага след всяка употреба. Съхранявайте далеч от деца.

Срок на годност:
Гаранция за качество:

®

Sea-Line C3 разклатете добре преди употреба.
Разтворете малко количество в топла вода и почистете съда.
Измийте повърхността с мека кърпа.
Микрофибърна или друга мека кърпа, мека четка.
увеличите блясъка на повърхността, полирайте с микрофибърна

Внимание: Затваряйте плътно опаковката веднага след всяка употреба!
36 месеца от датата на производство.
Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките
покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от
дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва
крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не
носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите.
Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция
не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от
неправилна употреба или съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната
практика.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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