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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Kokpit Spreyi

Otomobil içi için bakım ürünü

WEICON Kokpit Spreyi motor araç içlerindeki tüm plastik ve kauçuk
parçalar için su geçirmez bir bakım ürünüdür. Kalıcı görünmez
koruyucu katmanı kirlililği önler ve bakımı kolay, tozu iten ipeksi bir
parlaklık kazandırır.

Kokpit Spreyi mat ve aşınmış plastikleri yeniler. Kauçuk çatlamaz,
yumuşak ve esnek kalır.

WEICON Kokpit Spreyi gıcırtılı ve cızırtılı sesleri yok eder, gösterge
panelleri, iç kaplama, tüm plastik ve kauçuk parçalar, deri, ahşap,
krom ve sentetik deri ile kaplı araba çatılarına bakım yapar.

Kapı, pencere ve körük yalıtımlarının donmasını engeller, emniyet
kemerleri, koltuk kılavuzları, açılır tavanlar, pencere kılavuzları, kapı
kilitleri ve yağlı kirlerin ortaya çıkabileceği yerlerde yağ olarak
kullanılır.

Teknik bilgiler

Koku Narenciye

Özellikler doğranık saten yüzey

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız. Plastiği idareli püskürtünüz
ve derhal temiz bir bez ile siliniz.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11400400-39 Kokpit Spreyi 400 ml


