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OPIS PRODUKTU  

Szybki wosk S5 SHINE & PROTECT SPRAY nadaje połysk i odświeża powierzchnię zapewniając natychmiastowy efekt. 
Bez najmniejszego wysiłku powierzchnia zostanie nawoskowana dzięki płynnej konsystencji oraz aplikacji przy użyciu 
atomizera. Zaletą wosku jest możliwość nakładania go w pełnym słońcu na rozgrzanych powierzchniach. 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE  

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

guma, poliwęglany, pleksi, szkło, lustra 
 

CEL Zabezpieczenie powierzchni przed warunkami atmosferycznymi oraz ograniczenie 

przywierania brudu  

PRZEZNACZENIE zakłady produkcyjne, użytek konsumencki  
 

KOLOR  mleczny 
 

KONSYSTENCJA Ciecz – płyn  
 

SPOSÓB APLIKACJI 
  

Ręcznie 

METODA APLIKACJI 
 

atomizer 

APLIKATOR 
 

Ściereczka z mikrofibry 

  

INSTRUKCJA UŻYCIA 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  Powierzchnię przeznaczoną do woskowania umyć płynem S3. 
 

APLIKACJA Za pomocą atomizera rozpylić wosk na powierzchni.  
Rozpylać tylko taką ilość produktu, którą będzie można wypracować przed jego 
wyschnięciem.  
Używając ściereczki z mikrofibry rozprowadzamy wosk tak by pokrył całą powierzchnię, 
następnie przy użyciu czystej ściereczki dopolerowujemy powierzchnię i wycieramy z 
nadmiaru wosku  

  

  

  DALSZE PRACE Warstwa ochronna utworzona przez wosk S5 może być dopolerowana przy użyciu 
maszyn polerskich. Do tego celu należy wybrać miękkie głowice polerskie.  
Do codziennej pielęgnacji powierzchni stosować delikatne środki, bezpieczne dla 
woskowych warstw ochronnych : 

• Sea-Line C3 SHAMPOO WITH WAX  

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE  

OKRES PRZYDATNOŚCI 24 miesiące 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.  

  

  

  

  

      



Karta Techniczna Produktu  

S5 SHINE & PROTECT SPRAY  

Quick Wax 
 

 
Data wydania: Sierpień 2019 ver.1.1  Strona 2 z 2 
 

 

 

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 
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.  


