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Q7 
SYMBOL pH 

F-24 7 

 
Niezwykle skuteczny, profesjonalny preparat, który dzięki nowej, ulepszonej formule 

zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę. 

Natychmiast odprowadza wodę z karoserii, nie pozostawiając zacieków. Q7 to gwarancja długotrwałej 

oraz wytrzymałej ochrony przed wilgocią, solą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. 

Wyciąga głębie koloru oraz ożywia barwę tworząc efekt lustrzanego odbicia.  

    

ZASTOSOWANIE: 
 karoseria samochodowa 

 

SKŁAD:  
<10% alkohole, < 30% węglowodory C9-11, < 20% krzemiany, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny 

chemicznej. 

Operacje wykonywać w temperaturze otoczenia ok. 18-20 °C najlepiej w pomieszczeniu. Na czystą 

odtłuszczoną powierzchnię karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora. Pozostawić na ok. 3-5 

min (czas sieciowania). Pracę wykonujemy odcinkami, aby zapobiec nierównomiernemu sieciowaniu i 

rozkładaniu preparatu. Następnie zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofazy 

w celu uzyskania „lustrzanego efektu”. Czynności powtórzyć 3 razy w odstępach ok. 3 godzin 

(zalecane 3 warstwy). Po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego utwardzania wynosi min. 8 

godzin.  

Uwaga: Operacje nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni. 
 

ZAGROŻENIA: 

 
 
Niebezpieczeństwo 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Działa drażniąco na skórę 

Działa drażniąco na oczy 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
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Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Stosować rękawice ochronne 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 

NIE wywoływać wymiotów 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

Przechowywać pod zamknięciem 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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