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A1 Plastic Protectant shine
Materialele plastice îşi pierd treptat culoarea şi strălucirea din cauza
intemperiilor şi a îmbătrânirii. Pentru a împrospăta din nou pe termen lung aceste
materiale plastice şi pentru a le proteja de o deteriorare ulterioară, a fost conceput
produsul A1 soluţie de îngrijire pentru materiale plastice.
Proprietăţi:
• împrospătează culorile care şi-au pierdut din intensitate de pe suprafeţele din
materiale plastice, cauciuc şi vinil
• asigură un aspect strălucitor, fără a da impresia că există un strat de grăsime
• cu efect extrem de eficace pe termen lung faţă de produsele normale (deosebit
de rezistent la ploaie, spălare sub presiune, etc.)
• pătrunde adânc în materialul plastic, îl împrospătează din interior şi previne
repetarea procesului de decolorare şi de rigidizare
• oferă o protecţie contra razelor ultraviolete, nu conţine solvenţi, are efect
antistatic şi curăţă suprafeţele puţin murdare
• îndepărtează resturile de polishare şi de spălare
Arie de aplicare:
Toate componentele nevopsite din materiale plastice, cauciuc şi vinil
La interior: bordul maşinilor, căptuşeală laterală, etc.
La exterior: bare de protecţie, bare de impact, pereţii anvelopelor, carcase din vinil
pentru maşini decapotabile, etc
Utilizare:
Agitaţi flaconul înainte de utilizare. Pulverizaţi produsul pe buretele livrat odată cu
produsul şi aplicaţi în mod uniform pe o suprafaţă curată şi uscată. La utilizarea în
zona interioară (bord, căptuşeală interioară), imediat după aplicare se şterge cu o
cârpă moale şi curată. La utilizarea la exterior lăsaţi să acţioneze timp de aproximativ
5 minute şi apoi ştergeţi. Dacă este necesar spălaţi buretele după utilizare. Nu utilizaţi
pe sticlă, componente lăcuite, suprafeţele de rulare ale anvelopelor, geamurile din
material plastic sau pe elementele funcţionale precum volanul şi pedalele. Nu utilizaţi
la acţiunea directă a razelor solare şi pe suprafeţe încălzite. Pentru un efect optim pe
termen lung repetaţi procedura după aproximativ 30 de minute.
Nu inspiraţi aerosoli!
Păstraţi într-un loc protejat de îngheţ.

