Produktinformatie

PI 31/28/02/2020

Motorbike Glans spray was
Beschrijving
Was met goede reinigende werking en uitstekende
glans. Licht straatvuil en vettige vervuiling wordt
moeiteloos en snel verwijderd zonder daarbij krassen
te maken. Door het supergemakkelijke polijsten (zoals stof afvegen) ontstaat bij alle lak- en kleurtypes
een glad oppervlak met een hoge glans en zeer goede kleurdiepte. De beschermende laag die zo ontstaat maakt lichte krassen effen en beschermt de lak
tegen door het weer veroorzaakte invloeden.

Eigenschappen
- spiegelende hoogglans
- beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
- superlicht op te poetsen
- zeer productief
- verwijdert vettige verontreinigingen en licht
straatvuil
- uitstekende duurzame bescherming
- vrij van siliconen

het uitboenen eventueel een droge doek. Celluloseof papieren doekjes zijn voor het uit- en naboenen
niet geschikt. Opmerking: Niet op sterk verwarmde
oppervlakken spuiten, c.q. niet in de volle zon inzetten.

Verwijzing
Opmerking: Niet op sterk verwarmde oppervlakken
spuiten, c.q. niet in de volle zon inzetten.

Verpakking
400 ml Spuitbus

Technische gegevens
Dichtheid

0,78 g/ml

Basis

Wachse / waxes

Vorm

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Vlampunt

n.a. °C

oplosbaarheid

mischbar / mixable

ph-waarde

n.a.

Kleur / uiterlijk

weiß / white

Geur

charakteristisch /
characteristic

3039
D-GB-I-E-P

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

Toepassings-Gebieden
Uitstekende lakverzorging voor tussendoor. Optimale
verzegeling van de lakoppervlakken tegen weersinvloeden. Voor gekleurde en metallic lakken, nieuw of
overeenkomstig bewerkt, en voor de snelle bewerking van nieuwe voertuigen resp. tweedehandsvoertuigen in showrooms.

Gebruik
De eenvoudige en snelle toepassing vermindert het
werk. Bij grove verontreinigingen moeten de te behandelen oppervlakken eerst grondig gereinigd en
gedroogd worden. Glans-Spuitwas goed schudden
voor gebruik. Dun en gelijkmatig op het lakoppervlak
aanbrengen. Behandel alleen delen van een oppervlak. Na korte droogtijd met een zachte doek of Microvezeldoek, art.nr. 1651 de behandelde oppervlakken reinigen en tegelijkertijd uitboenen. Gebruik voor
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