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2750 - A1 Polish si ceara – 500 ml
Datorită utilizării polish-ului cu nanoparticule, suprafaţa lustruită devine foarte
lucioasă si protejata impotriva factorilor chimici externi datorita continutului de ceara.
• Lustrul Premium pentru toate tipurile de vopsea şi pentru toate gradele de
uzură a acesteia
• Îndepărtează definitiv resturile de polish de alte tipuri de pe vopsea
• A1 Polish si ceara cu formula îmbunătăţită oferă vopselei o strălucire intensă,
astfel încât nu este necesară aplicarea unei alte soluţii pentru luciu
• Datorită cerii din compoziţia sa, polish-ul conferă vopselei tratament si
protecţie în acelaşi timp, pentru o perioada de 3 luni de la data aplicării
• Înlocuieşte produsele de curăţat de orice tip
• Nu conţine solvenţi
• Este indicat pentru maşinile de polishat
Aplicare:
• Spălaţi autovehiculul cu A1 Sampon Rapid
• Lustruiţi bine toată suprafaţa cu o lavetă din piele
• Agitaţi flaconul înainte de utilizare
• Introduceţi bureţelul în apă, lăsaţi-l să se îmbibe bine, apoi stoarceţi-l
• Puneţi A1 Polish si ceara pe burete şi aplicaţi / polişaţi bine toată suprafaţa cu
o presiune constantă şi cu mişcări circulare. Buretele trebuie să rămână tot
timpul impregnat cu A1 Polish si ceara.
• Pentru a obţine un lustru uniform, se recomandă polishatul întregii caroserii în
aceeaşi zi
• Clătiţi buretele în timpul şi după utilizare
• După ce aţi întins solutia, lăsaţi să se usuce bine, apoi lustruiţi cu un burete
învelit în pânză (nu folosiţi vata) până la obţinerea unui luciu perfect
• Poate fi aplicat cu masina de polishat.
• Pachetul include 500 ml solutie si burete de aplicat.
Informaţie:
• Protejaţi flaconul de ger
• Nu aplicaţi pe suprafeţe din plastic sau cromate (simbolurile autovehiculului).

