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Informações sobre o produto
Detailer para tratamento rápido da pintura
Descrição
Spray selante de brilho altamente eficaz com fórmula
de protecção inovadora. Para o tratamento rápido e
simples da pintura sem polimento. Elimina a sujidade
leve como o pó e manchas de água e dá à tinta um
brilho profundo e resplandecente. Sela as pinturas
lisas ao longo de várias semanas e proporciona um
excelente efeito repelente à água e uma protecção
duradoura contra as influências ambientais
agressivas. Prolonga o efeito do acabamento de
limpeza e reduz a aderência de nova sujidade. Com
uma aroma agradável a manga.

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Características
-

fórmula de protecção inovadora
efeito repelente da água excelente
Elimina sujidade leve
aplicação fácil
protege contra influências climatéricas agressivas
evita a sujidade repetida rápida

Dados técnicos
Forma

liquid

Côr / aspecto

rose

Odor

pleasant

Valor ph

8,5

Densidade

0,99 g/cm³

Tempo mínimo de conservação na
embalagem original fechada

24 meses

Campos de utilização
Para o tratamento e protecção de pinturas lisas em
veículos ligeiros e utilitários, motociclos e barcos.
Também se pode utilizar em superfícies em plástico
lisas e também em jantes de aço e alumínio. Perfeito
para o tratamento frequente e rápido de vez em
quando.

Utilização
Agitar bem antes de utilizar. Em seguida, pulverizar
sobre a superfície previamente lavada e limpa e em
seguida limpar com um pano de microfibras. Deve ir
sempre virando o pano. Também é possível aplicar
sobre pinturas húmidas. Não deixar secar.
Atenção: Não aplicar em superfícies quentes ou sobre
a incidência directa dos raios solares.

Embalagens disponíveis
500 ml Garrafa pulverizadora plástico 21611
D-GB
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