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F4 PLASTIC CLEANER GEL

1)  A1   MULTI-USE MICROFIBRE  40X40CM
      A2   MULTI-USE MICROFIBRE  50X70CM  10

2)  A1010   MULTI-USE MICROFIBRE - LASER CUT  40X40CM
 10

3)  A1016   WASHING SPONGE
 1
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Полираща вакса с много бърз резултат

Реновира външните пластмасови части на колата, PLASTIC CLEANER GEL 
почиства, предпазва и възстановява оригиналния вид на брони, лайсни  и 
пластмасови огледала. Икономичната му нова много висока покриваща формула 
се полага лесно. Отблъсква вода и мръсотия.

Предимства
• Почиства и възстановява в дълбочина външните пластмасови детайли. 
• Специални компоненти за възстановяване и защита на външните пластмаси. 
• Под формата на гел лесно се полага и не се стича. 
• Без силикон.

Употреба (и) : поддръжка на външните пластмасови детайли на колата 
(брони, лайсни, огледала). Автомивки, автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
Никога не използвайте продукта на директна слънчева светлина. 

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Разклатете добре бутилката, след това нанесете с апликатор и полирайте с кърпа от 
микрофибър, за да позволите на продукта да проникне.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка.

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV 
лъчи и топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност 
и оригиналната опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за 
професионална употреба. Лист за безопасност е наличен при поискване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Технически спецификации
pH N/A

Физическо 
състояние светложълто вискозна течност

Плътност ca. 0,9

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост по 
биохимичен начин, постановени в Наредба (EC) № 
648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане F4-1               бутилка  1l

Препоръчителни аксесоари


