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OPIS PRODUKTU  

Płyn czyszczący S3 Finish Cleaner Shine Control to produkt bardzo przydatny w przygotowaniu i zakończeniu procesu 
polerskiego. Płyn polecany jest podczas przygotowania powierzchni do właściwej obróbki polerskiej czyli usunięcia z 
powierzchni zanieczyszczeń, pozostałości past polerskich oraz starych powłok ochronnych np. wosków. Druga funkcją 
produktu jest kontrola jakości wypolerowanych powierzchni. Pozostałości pasty polerskiej po polerowaniu 
maszynowym mogą wypełniać drobne defekty ukrywając prawdziwy stan polerowanej powierzchni żelkotu i lakieru. 
Dzięki zastosowaniu S3 Finish Cleaner możliwa staje się ocena rzeczywistego efektu polerowania. Nie zawiera 
wosków i silikonów.  
INFORMACJE PRAKTYCZNE  

TYP POWIERZCHNI  żelkot (laminat),żelkot narzędziowy,  farby i lakiery 2K, nitro oraz syntetyczne, plastik, 

guma, szkło, lustra , poliwęglany, pleksi   
 

CEL Usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń i starych powłok ochronnych, przygotowanie 

powierzchni do polerowania, kontrola powierzchni po wypolerowaniu  

PRZEZNACZENIE zakłady produkcyjne, użytek konsumencki  
 

pH 7 
 

F.P 100 oC 
 

KONSYSTENCJA płyn 
 

SPOSÓB APLIKACJI 
  

Ręcznie 

METODA APLIKACJI 
 

atomizer 

APLIKATOR ścierka z mikrofibry 

INSTRUKCJA UŻYCIA  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  Spłukać powierzchnię z zanieczyszczeń, które mogą powodować uszkodzenia tj. piasek, 
kamienie, pył szlifierski 
 

APLIKACJA Za pomocą atomizera rozpylić preparat na powierzchni, używając ściereczki z 
mikrofibry wytrzeć produkt do sucha. W razie konieczności powtórzyć czynność.  

DALSZE PRACE Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie: 

• Sea-Line® S4 WOSK lub Sea-Line® S5 QUICK WAX 

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE  

OKRES PRZYDATNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji 
 

PRZECHOWYWANIE Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach 
o temperaturze 10-25oC, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po 
każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. 
Przechowywać z dala od dzieci. 
 

  

  BEZPIECZEŃSTWO Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać 
przepisów i zasad bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu ciekłego 
produktu ze skórą i oczami. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza i pokazać 
etykietę.  

  

  

  

  

      

OŚWIADCZENIE O 
OGRANICZENIU 
ODPOWIEDZIALNOŚCI  

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 
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określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma 
Troton sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką 
dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za 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.  
 

  

  

  

  

  GWARANCJA JAKOŚCI Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 

9001 oraz 14001.  


