profesionální èistící prostøedky
na mytí a konzervaci povrchù automobilù

konzervaèní prostøedek na automobily
POPIS: PROTECTOR X je nový, profesionální, patentovaný produkt, urèený pro mytí a ošetøení povrchù automobilù. Je složen ze
speciálních povrchovì aktivních polymerù, obsahujících slouèeniny køemíku, vonné a ochranné substance, s obzvláštì silným
pøilnutím elektrostatickou molekulární vazbou až do NANO struktury (10-9 m).
VLASTNOSTI: Ochrana proti UV-záøení, neèistotám všeho druhu (ptaèí trus, hmyz, pyl ze stromù, atd.), vápenatým
usazeninám, opotøebení oxidací, stárnutí (vytvrzování) zasklívacích gum. Neobsahuje vosky, silikon ani rozpouštìdla. Z 90 %
biologicky odbouratelný. Stálost pøi zmìnách teploty od -80 °C až do 300 °C. PH: ~7.
POUŽITÍ: PROTECTOR X je univerzálnì použitelný pro veškeré materiály, jako napøíklad lakované a kovové plochy, sklo, umìlé
hmoty, guma, chrom atd. Na pøedem dùkladnì vyèištìný a odmaštìný povrch napø. pøípravkem HENKEL Supra, naneste nebo
nastøíkejte vhodnì naøedìný roztok PROTECTORU X. Následnì kartáèem nebo houbou zapracujte. Poté odstraòte pøebytky
prostøedku opláchnutím, popøípadì vysušením gumovou stìrkou, umìlou kùží nebo mikrovláknovou utìrkou. Docílíte
pøekvapivì hladkého povrchu. Pøi dalším použití pøípravku bude stejného efektu dosaženo o 80 % snadnìji.
ØEDÌNÍ: 1 – 0,5 % roztok.

šampon na automobily s ochrannou ošetøující vrstvou
POPIS: CONCEPT 2000 je nový, profesionální, patentovaný produkt, urèený pro mytí a ošetøení povrchù automobilù, složený ze
speciálních povrchovì aktivních polymerù, obsahujících slouèeniny køemíku, vonné a ochranné substance, s obzvláštì silným
pøilnutím elektrostatickou molekulární vazbou až do NANO struktury (10-9 m).
VLASTNOSTI: Ochrana proti UV-záøení, neèistotám všeho druhu (ptaèí trus, hmyz, pyl ze stromù, atd.), vápenatým
usazeninám, opotøebení oxidací, stárnutí (vytvrzování) zasklívacích gum. Neobsahuje vosky, silikon ani rozpouštìdla. Z 90 %
biologicky odbouratelný. Stálost pøi zmìnách teploty od -80 oC až do 300 oC. PH: ~7.
POUŽITÍ: CONCEPT 2000 je univerzálnì použitelný šampón pro veškeré materiály, jako napøíklad lakované a kovové plochy,
sklo, umìlé hmoty, guma, chrom atd.
Na pøedem dùkladnì vyèištìný a odmaštìný povrch napø. pøípravkem HENKEL Supra (jen první mytí, další mytí již pouze
CONCEPT 2000), naneste nebo nastøíkejte vhodnì naøedìný roztok šampónu CONCEPT 2000. Následnì kartáèem nebo houbou
zapracujte (tím myjete). Poté odstraòte pøebytky CONCEPTU 2000 opláchnutím popøípadì vysušením gumovou stìrkou,
umìlou kùží nebo mikrovláknovou utìrkou. Pøi dalším použití pøípravku, bude èistoty dosaženo již o 80 % snadnìji.
ØEDÌNÍ: 1 – 0,5 % roztok.

VÁŠ PRODEJCE:

Zmìny vyhrazeny

Váš dodavatel èistících, kosmetických
prostøedkù a tekutých mýdel

