
Descrição
Excelente tratamento regular da pintura. Tratamento,
protecção e brilho numa só aplicação. Elimina sem
esforço a sujidade e não deixa manchas de calcário.
Facilita a secagem com um pano de camurça, melho-
rando o aspecto do veículo através da intensificação
do brilho. Proporciona uma protecção segura contra
as influências agressivas ambientais e climatéricas.

Características
elevada eficácia de lavagem e limpeza-
adequado para policarbonatos-
protege a pintura de influências agressivas
ambientais e climatéricas

-

acção de limpeza e selante numa só aplicação-
com cera de Carnaúba-

Dados técnicos
Solubilidade löslich in Wasser /

soluble in water
Densidade a 20°C 1,017  g/cm³
Forma flüssig / liquid
Odor charakteristisch /

characteristic
Côr / aspecto orange / orange
Valor ph konzentriert 4,5;

gemischt 6,5 /
concentrated 4,5 ; mixed
6,5

Base Netzmittel, Wachs /
wetting agent, wax

Tempo mínimo de conser-
vação na embalagem ori-
ginal fechada

30 meses

Campos de utilização
Adequado para todas as superfícies pintadas.

Utilização
Agitar energicamente antes de utilizar. Em seguida,
misturar com água. 30 ml (aprox. 2 tampas) são sufi-
cientes para 10 l de água. Aplicar e espalhar com uma
esponja. De seguida, enxaguar bem com água e se-
car com um pano de camurça. A utilização regular re-
sulta numa conservação ideal da pintura.

Nota
Atenção: Não aplicar em superfícies quentes ou so-
bre a incidência directa dos raios solares! Antes da
aplicação testar a compatibilidade e adequação!

Embalagens disponíveis
1 l Garrafa plástico 1542

D-GB-I-E-P

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