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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Cockpit sprej

prostředek k ošetřování interiéru vozu

WEICON Cockpit sprej je voděodolný prostředek k ošetřování
všech plastových a gumových dílů a je vhodný i na lakované
dřevěné povrchy v interiérech motorových vozidel. Trvalý
neviditelný ochranný film zabraňuje znečištění a dodává snadno
udržovatelný hedvábný lesk, který odpuzuje prach.

Cockpit sprej osvěžuje matné a zestárlé plasty, chrání pryž před
stárnutím, zůstává pevná a elastická.

WEICON Cockpit sprej zabraňuje skřípavým zvukům, ošetřuje
přístrojové panely, vnitřní obložení, všechny plastové a pryžové
prvky, kůži, dřevo a chrom, střechy automobilů z mělé kůže,
zabraňuje přimrzání těsnění dveří, kurfu a oken. Slouží jako
mazivo bezpečnostních pásů, vedení sedaček, skládacích střech,
okenních skel, zámků a všude tam, kde by tuky mohly způsobit
znečištění.

Technické údaje

Zápach citrus

Parametry odpuzuje prach a vodu, osvěžuje barvy, hedvábný lesk

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bezbarvý

Zpracování
Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte na plastové díly a krátce
nechte působit, poté otřete čistým hadříkem.

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11400400-66 Cockpit sprej 400 ml


