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Innowacyjny preparat do zabezpieczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz gumy. 

Unikalna formuła oparta na kwarcu tworzy trwałą powłokę hydrofobową. Chroni przed wilgocią, solą 

i niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Utrudnia osadzanie się brudu. Wyciąga głębie koloru i 

ożywia barwę. Zalecany na wyblakłe oraz wytrawione elementy plastikowe i gumowe. 

    

ZASTOSOWANIE: 
 tworzywa sztuczne (plastik), guma. 

SKŁAD:  
Alkohole do 20%, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze 

 

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

chemicznej. 

Preparat gotowy do użycia. Przed zastosowaniem lakier samochodowy dokładnie umyć z zabrudzeń 

eksploatacyjnych, owadów oraz osadów mineralnych. Do mycia zaleca się preparaty: Shampo Neutro 

(mycie ręczne z nabłyszczaniem), Shampo Dry (mycie i nabłyszczanie z osuszaniem), Car Max 

(mycie ręczne, bezdotykowe), Car Stone (usuwanie osadów mineralnych).  

Operację wykonywać w pokojowej temperaturze otoczenia. Na czystą i suchą powierzchnię 

nanieść preparat za pomocą aplikatora i dokładnie rozprowadzić po powierzchni. Po 

wyschnięciu można przepolerować miękką szmatką lub miękką szczotką dla uzyskania 

lepszego efektu. 

Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych, nagrzanych powierzchniach! 
 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Uwaga 

 

Łatwopalna ciecz i pary. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 

ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
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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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