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Nano Carnauba вакса
Запечатваща вакса със силен блясък

ХАРАКТЕРИСТИКИ
CS Nano Carnauba вакса със силен блясък и нанотехнологии 
запродължителна защита и отблъскване на прах. Създава блясък в 
дълбочина с "мокър" ефект и по-голяма дълготрайност от другите вакси. 
Намалява зацапването на гумите и пластмасите.

CS Nano Carnauba има уникална формула на водна основа и не съдържа 
ароматни разтворители.

ПРИЛОЖЕНИЕ
CS Nano Carnauba е подходяща за авто, флотски и авио 
превозни средства.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Цвят: жълт
Аромат: банан
pH при 20°C: 9

Плътност при 20°C: 1 гр/cм³

Оборудване: микрофибърна кърпа, CS Wax Applicator

Срок на годност: 18 месеца при 18 - 20°C в запечатана оригинална опаковка

РАБОТА С ПРОДУКТА
Разклатете добре преди употреба. Нанесете малко CS Nano Carnauba Wax

 на чиста, охладена повърхност, която не е изложена на директна 
слънчева светлина с мека кърпа. Търкайте до отстраняване на остатъците
 от CS Nano Carnauba Wax от повърхността с микрофибърна кърпа и 
докато не постигнете желания резултат.
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ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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.

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.


