S5 QUICK WAX
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Елементи на
продукта:
Обем:
Описание на
продукта:

®

Sea-Line S5 QUICK WAX – еднокомпонентен продукт
500 ml
Sea-Line Brayt S5 е бърз и лесен за употреба продукт на основата на
восък, препоръчителен за всякакви гладки и блестящи повърхности
(ламинати, лакове и стъкло). След употреба на S5 QUICK WAX
получавате дълбочина на цвета и блясък. Има отлични хидрофобни и
поддържащи свойства. Не оставя следи по пластмаса и каучукови
повърхности.
Sea-Line S5 Quick Wax е продукт, който се препоръчва за употреба след
полиране на повърхностите със Sea-Line полиращи смеси.
Восъкът може да бъде използван върху повърхности, изложени на
директна слънчева светлина.
Не оставя следи.

Физико-химични
характеристики:
Вид:
Киселинност:
Цвят:
Метод за полагане:
Полагане:

Последващи
действия:

Основни мерки:
Съхранение:

Срок на годност:
Гаранция за качество:

Течност (почистващ препарат)
Неутрален
Бял
Продуктът може да бъде полаган ръчно. Пръснете върху повърхността.
o Преди да положите восъка, се уверете, че повърхността е чиста
и суха.
o Пръснете S5 QUICK WAX върху повърхността. Положете само
такова количество от продукта, което може да бъде
разпределено по повърхността преди да изсъхне.
o Разпределете восъка по повърхността като използвате
микрофибърна кърпа.
Избършете повърхностите с нова микрофибърна кърпа.
За да увеличите блясъка, може да използвате полираща машина с
меки глави.
За ежедневна поддръжка, би трябвало да използвате продукти, които
няма да наранят восъчния слой – S3 ШАМПОАН С ВОСЪК
В случай на поглъщане веднага се консултирайте с вашия лекуващ
лекар и му покажете етикета на опаковката.
Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0-45°C.
Съхранявайте далеч от далеч от източници на огън, топлина и
ултравиолетови лъчи.
Затваряйте опаковката след всяка употреба.
Съхранявайте далеч от деца.
18 месеца от датата на производство
Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на
доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Цялата информация в този документ е изготвена с информационна цел. Ние не поемаме отговорност за резултати
вследствие действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи
предварителен тест и да определи удачността на продукта за индивидуално полагане. Sea-Line не поема отговорност за
никакви щети или пропуснати ползи, свързани с неправилна употреба на продукта.
Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит.
Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти.
Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите
продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите
работни практики.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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