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освежител за пластмаса

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Относителна плътност: 0,85 гр/см³

Л.O.C: 620 гр/л
Срок на годност: поне 3 години
Разходна норма: приблизително 10 до 20 м²/л

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Refinish Restorer е продукт на основа естествени масла, който възстановява
 оригиналния цвят и блясък на почти всички видове пластмаса или 
лакирани повърхности.Refinish Restorer прониква дълбоко в микропорите 
и ги попълва и запечатва като оставя обновена повърхност щом изсъхне.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Refinish Restorer защитава дълготрайно пластмаси, гел покрития, лакове, 
хром, неръждаема стомана, алуминий (анодно оксидиран), месинг и мед. С 
течение на времето почти всички видове пластмаса и лакирани повърхности
 избеляват и стават матови, в следствие от вредата от UV лъчите, атмосферни
 влияния, замърсяване и т.н. Изглеждат нови само когато са мокри.
Refinish Restorer прониква дълбоко в микропорите и ги запечатва след 
изсъхване. Възстановява повърхността и оригиналния цвят. Refinish Restorer 

е само за външна употреба. Не използвайте върху гума. Refinish Restorer 

може да обезцвети бели повърхности, поради леко жълтеникавия си цвят. 
Направете проба предварително на малка зона от материала, която не е 
видима.
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Почистване на инструментите: Използвайте заместител на терпентин.

РАБОТА С ПРОДУКТА
1. Повърхоностите трябва да чисти, сухи и обезмаслени.

Пожълтяването или петната трябва да се премахнат от гел 
покритията или пластмасата преди нанасяне на освежителя. 

Повърхността трябва да бъде изплакната с вода. Металните 
повърхностти трябва да бъдат напълно обезмаслени. Нанасяне върху
 бели повърхности може да доведе до лека промяна в цвета.
2. След подготовката на повърхносттта, трябва да се остави да 
изсъхне напълно преди нанасяне на Refinish Restorer.

3. Refinish Restorer не може да се нанася на топли или изложени на 
слънце повърхности.

4. Refinish Restorer се нанася равномерно, с мека плоска четка или 
кърпа, която не пуска мъх, докато порите се запълнят.

5. Refinish Restorer действа 5 до 10 минути след нанасяне. Останалата 
течност разнесете в околните зони или тези с повече пори.

6. След максимум 10 минути излишното количество продукт трябва 
да се премахне с попивателна кърпа, която не пуска мъх или с мека 
гъба и подходящ препарат за премахване на петна. Течният Refinish 

Restorer може да се отстрани със заместител на терпентин (бял 
спирт).
7. При необходимост повторете стъпки 4 до 6.

8. При необходимост от силен гланц, повърхностите обработени с 
Refinish Restorer могат да бъдат полирани с неабразивна вакса.

9. Металните повърхности не са порести и затова трябва да се 
обработят с много фина гъба Mattflex накисната в Refinish Restorer. 

Излишното количество продукт трябва да бъде премахнато след 
около 15 минути. Повърхността може да бъде полирана с кърпа, 
която не пуска мъх за по-голям блясък.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.
Copyright VOSSCHEMIE

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.


