SEA-LINE BRAYT S4
PROTECT WAX
Informacja techniczna
®

Składniki produktu :

Sea-Line S4 PROTECT WAX - produkt jednokomponentowy

Opakowanie :

250 ml

Opis produktu :

S4 PROTECT WAX jest płynnym woskiem (liquid), który w bardzo
szybko nadaje połysk powierzchni, podkreślając naturalną głębie koloru.
Wosk zabezpiecza powierzchnię przed działaniem promieni UV i
osiadaniem brudu.

Zastosowanie :

Formuła wosku umożliwia aplikację bez pozostawiania smug na
powierzchni, zabezpieczając ją przed działaniem promieniowania UV na
długie tygodnie.
Zastosowanie wosku powoduje, że powierzchnia staje się gładka,
ułatwiając spływanie wody, ogranicza możliwość przywierania
zabrudzeń.
Wosk nie powoduje uszkodzenia elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych.

Typ powierzchni

farby poliuretanowe, żelkot (laminat), żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o
dużej twardości, inne farby, pleksi, poliwęglany, szkło.

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

gęsta ciecz
mleczny
specyficzny
100%
°
Powyżej 100 C

Sposób aplikacji:

Nakładać ręcznie

Narządzie do aplikacji :

ściereczka z mikrofibry

Warunki aplikacji:

Produkt działa najlepiej w temperaturze 15 C ~25 C.

Sposób użycia :

°

•
•
•
•
•

Zalecenia :

Uwaga :
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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 go
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 BOTTOM CLEANER
®
• 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
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Przechowywanie :

Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 0 C.
Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności :

36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 20 C.

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.
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