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P21-S – Power Gel pentru curăţarea jantelor
P21-S Power Gel – soluţia perfectă împotriva urmelor de uzură cauzate de
frânare. Chiar şi urmele foarte rezistente de murdărie se vor elimina foarte uşor şi în
profunzime prin aplicarea P21-S Power Gel.
Proprietăţi:
• Putere de curăţare excepţională
• Îndepărtează chiar şi cele mai persistente urme de uzură, cum ar fi praful
provenit din uzura plăcuţelor de frână care se produce în timpul raliurilor
sportive
• Se aplică uşor şi acţionează rapid – 3-5 minute timp de acţiune
• Nu conţine acizi – nu afectează materialele, astfel că se poate aplica pe toate
suprafeţele
• Este foarte eficient datorită formulei sale de tip gel
• Curăţa singur: pulverizaţi, lăsaţi câteva minute să acţioneze, clătiţi şi suprafaţa
este curăţată.
Conţinutul cutiei:
- 500 ml de P21-S Power Gel;
- Pistol de pulverizare
- Burete pentru curăţare
Aplicare:
Pulverizaţi produsul P21-S (acţionaţi cu forţă pistolul de pulverizare), lăsaţi să
acţioneze timp de 3 minute, iar în final clătiţi bine cu un jet puternic de apă.
În situaţia în care există murdărie ce nu se curăţă, sau dacă temperatura scade sub
10˚C, lăsaţi produsul să acţioneze între 5 şi 10 minute.
În caz de necesitate utilizaţi buretele din dotare pe perioada operaţiunii de curăţare.
Sfaturi:
Nu aplicaţi produsul pe perioada când arde soarele şi nici pe jantele încălzite.
Înainte de a aplica produsul pe jantele lucioase, nu lustruiţi, verificaţi rezistenţa
materialului la produsul P21-S aplicându-le pe suprafeţe nevizibile.
Se recomandă să folosiţi pentru jantele dumneavoastră ceara P21-S – tratamentul
pentru jante lucioase.
Arie de aplicare:
- jante din aluminiu sau din oţel, lăcuite sau cromate
- jante din aluminiu lucioase – verificaţi întâi rezistenţa materialului la produsul
P21-S, vedeţi sfaturile.

