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Glanspolish
Beschrijving
Glanspolitoer reinigt, polijst, beschermt en verzorgt
gekleurde lakken. Hoogwaardige plantaardige en synthetische componenten beschermen de lak langdurig
tegen weersinvloeden en de belasting door regelmatig wassen. Bereikt een schitterende en vol spiegelende glans. Is voor lange tijd bestand tegen regen en
vuil en verhoogt daarmee de bestendigheid tegen
weersinvloeden. Glanspolitoer kan zowel handmatig
als ook machinaal worden verwerkt.

Eigenschappen
- met carnaubawas
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- extreem eenvoudige verwerking
- stralende hoogglans
- uitstekende duurzame bescherming
- geschikt voor machinepolitoer

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk

grau / grey

Vorm

viskos / viscous

Geur

charakteristisch /
characteristic

Basis

pflanzliche und
synthetische Wachse /
plant and synthetic waxes

ph-waarde

8,0

Dichtheid bij 20 °C

0,9 g/cm³

Vlampunt

76 °C

gebruik zorgt voor een optimaal onderhoud van de
lak. Tussendoor de lak onderhouden met Liqui Moly
Hard-Was.

Verpakking
500 ml Bus kunststof

1436
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Minimumhoudbaarheid bij 30 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Speciaal politoer ontworpen voor gekleurde lakken.
Gelakte oppervlakken met lichte tot matige gebruikssporen krijgen zonder moeite hun oorspronkelijke
kleurdiepte en glans terug.
Niet gebruiken op matte lakken!

Gebruik
De te behandelen oppervlakken moeten eerst grondig gereinigd zijn en zorgvuldig opgedroogd. GlansPolitoer goed schudden voor gebruikt, vervolgens op
zachte lap, boendoekje of spons smeren en onder
lichte druk met ronddraaiende bewegingen dun en
gelijkmatig aanbrengen. Behandel alleen delen van
een oppervlak. Glans-Politoer laten drogen tot een
doffe film is gevormd. Deze met een schone en droge
doek verwijderen en uitboenen. Niet gebruiken bij directe hitte of op warme lakoppervlakken. Regelmatig
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