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Елементи на 
продукта:  

PROTECT WAX S4 – еднокомпонентен продукт  

Обем:  Единична опаковка 0,250 ml   

 

Описание на 
продукта:  
     

  

Перфектен блясък с дълготраен ефект и защитно покритие. Намалява 
залепване на мръсотия. Удачен за гелкот и боядисани повърхности.  
Sea-Line

®
 S4 PROTECT WAX формулата не оставя черти по 

повърхността и не поврежда компоненти, направени от пластмаса. Тази 
модерна паста-вакса защитава повърхността срещу въздействието на 
ултравиолетовите лъчи и задържане на мръсотия, като в същото време 
осигурява перфектен и много голям блясък.  

Препоръчителна 

употреба:  
Препоръчително е да използвате Sea-Line

®
 S4 PROTECT WAX особено 

за повърхност, която, след процеса на полиране, изисква допълнителна 
сигурност и защита срещу ултравиолетовите лъчи.  
Създаденото от Sea-Line

®
 S4 PROTECT WAX защитно покритие остава 

върху повъхността за дълъг период от време.  

Физико-химични 

характеристики:  

Вид:  
Цвят:  
Мирис:  
Разтворимост във вода:  

 
 
Гъста течност  
Бял  
Специфичен  
100%  
 

Подготовка на 

повърхността преди 

употреба:  

Преди да използвате Sea-Line
®
 S4 PROTECT WAX е препоръчително да 

измиете повърхността като използвате една от специалните формули за 
почистване и измиване:  

 Sea-Line
®
 C1 BOTTOM CLEANER (премахва черупки и 

антифаулинг)  
 Sea-Line

®
 C2 CLEANER CONCENTRATE  

Метод за полагане:  Микрофибърна кърпа  
Условия за полагане:  Продуктът работи най-добре при температури от 15~25 ̊C.  
Полагане:   Sea-Line

®
 S4 PROTECT WAX Разклатете добре преди употреба.  

 Преди полагане на пастата, се уверете, че повърхността е чиста 
и суха.  

 Положете тънък пласт и търкайте с мека микрофибърна кърпа.  
 За да подобрите блясъка, повърхността може да бъде 

допълнително полирана с мек парцал или механична машина за 
полиране с мека гъба.   

Последващи 

действия:  

За да предотвратите случайно изтриване от високоагресивни формули, 
създайте Sea-Line

®
 S4 PROTECT WAX защитен пласт и се препоръчва 

да се използват следните почистващи препарати:  
 Sea-Line

®
 C3 SHAMPOO WITH WAX.  

 
Съхранение:  
 

   
 

Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 5-35°C, 
далеч от източници на огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Затваряйте 
опаковката след всяка употреба. Съхранявайте далеч от деца.  
Внимание: След всяка употреба, затваряйте плътно опаковките!  

Срок на годност: 36 месеца от датата на производство  
 

Гаранция за качество:  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. 


