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Γυαλιστικό σπρέι κεριού
Περιγραφή
Κερί με καλή καθαριστική δράση και εξαιρετική λάμψη.
Οι απλοί ρύποι του δρόμου και οι λιπαροί ρύποι αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται
γρατσουνιές. Με το πανεύκολο γυάλισμα (σαν ξεσκόνισμα) δημιουργείται σε όλους τους τύπους βαφής και
χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με μεγάλη γυαλάδα και
πολύ καλό βάθος χρώματος. Το προστατευτικό στρώμα
που δημιουργείται εξομαλύνει ελαφρές γρατσουνιές και
προστατεύει τη βαφή από καιρικές επιδράσεις.

ιδιότητες
- πανεύκολο γυάλισμα
- εκτυφλωτική λάμψη σαν καθρέφτης
- προστατεύει από διαβρωτικές περιβαλλοντικές
επιδράσεις
- καθαρίζει λιπαρούς ρύπους και ρύπους του δρόμου
- εξαιρετική προστασία μεγάλης διάρκειας
- πολύ αποδοτικό
- φρεσκάρει ξανά τα χρώματα
- επεξεργασία χωρίς γρατσουνιές
- χωρίς σιλικόνη

ή πανί από μικροΐνες, αρ. είδ. 1651 τις ψεκασμένες επιφάνειες. Για το γυάλισμα χρησιμοποιήστε ενδεχομένως
ένα στεγνό πανί. Τα απορροφητικά πανιά κουζίνας ή τα
χαρτομάντιλα δεν είναι κατάλληλα για γυάλισμα ή τελικό γυάλισμα.
Υπόδειξη:
Μην ψεκάζετε σε επιφάνειες που έχουν ζεσταθεί πολύ
ή υπό έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

υπόδειξη
Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει με ένα χέρι.

Διαθέσιμες συσκευασίες
τεχνικά χαρακτηριστικά

400 ml δοχείο σπρέι

βάση

Wachse / waxes

σχήμα

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

σημείο ανάφλεξης

n.a. °C

διαλυτότητα

mischbar / mixable

τιμή pH

n.a.

Χρώμα / όψη

weiß / white

οσμή

charakteristisch /
characteristic

1647
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Εξαιρετική φροντίδα βαφής για ενδιάμεση εφαρμογή.
Τέλεια σφράγιση των βαμμένων επιφανειών από καιρικές συνθήκες. Για απλά και μεταλλικά χρώματα, καινούργια ή κατάλληλα προετοιμασμένα, καθώς και για τη
γρήγορη προετοιμασία καινούργιων ή μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων σε εκθέσεις αυτοκινήτων.

Εφαρμογή
Η εύκολη και γρήγορη εφαρμογή ελαχιστοποιεί τον
κόπο. Σε μεγάλους ρύπους πρέπει προηγουμένως να
καθαρίζετε σχολαστικά και να στεγνώνετε τις επιφάνειες. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση το γυαλιστικό κερί σε σπρέι. Ψεκάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα στις βαμμένες επιφάνειες. Εφαρμόζετε
μόνο τμηματικά. Μετά από σύντομο χρόνο στεγνώματος
καθαρίστε και ταυτόχρονα γυαλίστε με ένα μαλακό πανί
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Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

