Polish and Wax
Φροντίδα βάρκας
Γυάλισμα και κέρωμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Polish and Wax είναι ένας καθαριστικό, στιλβωτικό και κερί σε ένα προϊόν. Χρησιμοποιείται για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα, στίλβωμα και επάλειψη με
κερί σε οξειδωμένη επικάλυψη ζελατίνης και βαμμένη επιφάνεια. Δεν περιέχει λάδια σιλικόνης. Για χρήση με το χέρι ή μηχανή (800-1000 σ.α.λ .).
* Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
* Ιδανικό για μεγαλύτερες επιφάνειες
* Επιτυγχάνεται τελείωμα πλήρους λάμψης
* Δεν ξεβάφει τις γρατσουνιές
* Επίσης κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητο, τροχόσπιτο ή έπιπλα κήπου
* Χαμηλή μυρωδιά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Χρώμα

YMB835

Συγκεκριμένη Βαρύτητα

1

Ογκοι στερεών

13%

Τυπικός Χρόνος Διάρκειας
προϊόντος

2 χρόνια

VOC (Όπως παρέχεται)

153 g/lt

Διαστάσεις Μονάδας

500 ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγνωμα

5°C (41°F)
Ελάχιστο

Επικαλυμμένο από

Μέγιστο

Επικάλυψη
Θερμοκρασία Υποστρώματος
10°C (50°F)
23°C (73°F)
Ελάχιστο

Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέγιστο

35°C (95°F)
Ελάχιστο

Μέγιστο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία

Καθαρίστε την επιφάνεια με Super Cleaner και καθαρό νερό. Αφήστε να στεγνώσει.

Μέθοδος

Εφαρμόστε Polish and Wax με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα. Στιλβώστε με κυκλικές κινήσεις. Στιλβώστε
χρησιμοποιώντας ύφασμα ή μηχανή μέχρι να έχετε το επιθυμητό επίπεδο λάμψης, αλλάζοντας συχνά το ύφασμα.

Υποδείξεις

Ανάμιξη - Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Κατάλληλο για χρήση σε GRP και βαμμένες επιφάνειες.

Μέθοδοι εφαρμογής

Ύφασμα ή μηχανή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Polish and Wax εξασφαλίστε ότι
μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε
μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ:
Το Polish and Wax πρέπει να φυλάγεται σε κοντέϊνερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και
αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:
Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας
Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.
ΔΙΑΘΕΣΗ:
Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για
απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
Τα υπολείμματα του Polish and Wax δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να
πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
http://www.yachtpaint.com.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.
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αρχές.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο
χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και
τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες
του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας)
που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις
από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.yachtpaint.com.
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