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HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 осигурява защитен филм за всички повърхности 
- защитавайки вашата каросерията по лесен и ефективен начин. Специално 
разработената формула е направена така, че да включва превъзходни 
водоотблъскващи свойства, които образуват втори защитен слой и осигуряват 
отлично покритие и дълбок гланц. Ако повърхността се поддържа правилно, 
защитата може да продължи между 6 и 12 месеца. 

Употреба (и): Може да се използва върху различни повърхности на 
автомобила: джанти, текстилни/винилови покривни покрития, гуми и 
каросерия.

ПРЕДИМСТВА 
След прилагане продуктът изсъхва, и образува изключително издръжлив 
защитен филм и гланц.
Отлична защита срещу вода, мръсотия и UV.
Отлични защитни качества, включително мощна и дълготрайна водоотблъскваща 
формула, която продължава няколко месеца след прилагането.
Много лесен за употреба.
“Easy to clean again” ефект: мръсотията и другите замърсители не се задържат 
към третираната повърхност, което осигурява безпроблемно почистване в 
бъдеще.
Осигурява превъзходен гланц на купето.
Осигурява дълготрайна защита срещу замърсяване и нежелани следи в 
продължение на няколко месеца. 
Може да се нанася върху всички повърхности, които могат да се мият, с 
изключение на прозорците.

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

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
Винаги измивайте и третирайте превозното средство или повърхността 
на място, което не е подложено на пряка слънчева светлина. Не нанасяйте 
продукта върху горещи повърхности или при екстремни температури. Никога 
не позволявайте на продукта да изсъхне върху купето.
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.

Молекулярна керамична формула за 
дълготрайна защита

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

Технически спецификации

pH ca. 5,5

Физическо състояние безцветна течност

Плътност ca. 1

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 F8 пръскачка 750ml

Препоръчителни аксесоари
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Молекулярна керамична формула за дълготрайна защита

Препоръчителни аксесоари

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Спазване на обичайните мерки за 
безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното 
индивидуално предпазно оборудване.
Продуктът може да се използва (прилага) по 
три различни метода в зависимост от нивото 
на защита, което искате да постигнете или от 
наличното време за приложение:

МЕТОД 1: Осигурява защита срещу 
замърсяване и нежелани следи за периоди от 
6 месеца или повече:

Продължете да нанасяте на малки участъци, 
докато приключите с цялата повърхност. 
Препоръчваме ви да прилагате продукта на 
малки площи с размери не по-големи от 30x30cm. 
Продуктът не трябва да се оставя да изсъхне на 
повърхността, без да се избърсва, тъй като това 
ще го направи по-труден за отстраняване от 
третираната повърхност. 

Резултатът е изключителен: защита срещу 
замърсяване и супер блясък за вашия автомобил.

Старателно измийте и подсушете колата. 
Напръскайте HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 на 
малки повърхности избрани за третиране, след 
което разнесете равномерно с микрофибър и 
избършете внимателно с втори сух микрофибър. 
Защитното покритие ще се втвърди след 
нанасяне. 

ЗА ПЕРИОДИ ОТ 6 

МЕСЕЦА ИЛИ ПОВЕЧЕ
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Препоръчителни аксесоари

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
МЕТОД 2: осигурява на временна защита 
за периоди до няколко седмици, при 
използване на HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1:

Третирането с продукта ще гарантира, че 
обработената повърхност не позволява 
задържането на мръсотия и вода и 
придава блясък и гланц на повърхностите.

Измийте добре колата, но не 
подсушавайте повърхността. Напръскайте 
HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 върху 
повърхността, докато е още намокрена, 
преди да избършете с чист микрофибър, 
като например A2 микрофибърна кърпа 
на FLOWEY®. 

ЗА ПЕРИОДИ ДО 

НЯКОЛКО СЕДМИЦИ
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Препоръчителни аксесоари

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
МЕТОД 3: е най-лесният и най-бързият 
метод на приложение, който гарантира, 
че обработените повърхности ще 
останат водоотблъскващи и ще 
запазят гланца си в продължение на 
2-3 седмици след третирането: 

Завършете процедурата, като изплакнете 
повърхността още веднъж с вода под 
високо или ниско налягане. Обработваната 
повърхност вече е водоотблъскваща с 
гланцово покритие, което е защитено 
от натрупване на мръсотия и различни 
видове замърсявания за няколко 
седмици. 

За да се запази защитния и гланцов филм 
след употребата на HYBRID CERAMIC 
SPRAY 3IN1 за няколко месеца, ние 
препоръчваме редовна поддръжка с 
лесния за полагане F7 QUICK CERAMIC 
DETAILER.

Измийте и изплакнете избраната за 
обработка повърхност преди напръскате 
с HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1. 

ЗА ПЕРИОДИ ДО 

НЯКОЛКО СЕДМИЦИ


