POLYMEER OPPERVLAKTEBESCHERMING

Transparante oppervlaktebescherming
voor verzegeling en conservering
van gladde oppervlaktes, alsook het
opheffen van polijstsluiers en hologrammen
Bevat hoogwaardige polymeren
• Polijstsluiers worden direct verwijderd.
• Uitstekende weers- en UV-bestendigheid.
• Briljante glans van gelakte oppervlakken.
Lotuseffect
• Water- en vuilafstotende werking.
• Verhinderd kalkafzetting.
• Vergemakkelijkt de reiniging en onderhoud.
Siliconen- en oplosmiddelvrij

Gebruiksaanwijzing:
Het te behandelen oppervlak moet vooraf gereinigd worden. De polymeer oppervlaktebescherming opsproeien en met een spons verdelen,
daarna met een schone doek droogwrijven.
Niet laten indrogen.

Inhoud
500 ml

Art.nr.
0893 158

VE/st.
1/12

Toepassingen:
Voor alle gelakte oppervlakken zoals o.a.
autolak, maar ook voor de ruiten en andere
metaaloppervlakken.

super clean

Niet giftig
Biologisch afbreekbaar volgens
OECD 302A
Bestand tegen oplosmiddelen, zuren
en logen

Universeel inzetbare reinigings- en
onderhoudsspray voor gladde en
gelakte oppervlakken
Stralende glans en langdurige
bescherming
• Antistatische werking.
• Beschermt tegen krassen en vuil.
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Geeft nieuwe glans aan kunststoffen
zowel binnen als buiten
Verwijdert na een korte inwerktijd
teer, vet en vliegroest
Toepassingen:
Super Clean reinigt, onderhoudt en beschermt
gladde en gelakte oppervlakken van auto, motorfiets, caravan, boot, meubels, glad leer, schoenen
en nog veel meer in één arbeidsgang.
Gebruiksaanwijziging:
Oppervlakte wassen en drogen. Op de droge
ondergrond Super Clean sproeien en met een
vochtige, uitgeknepen natuurspons verdelen
(bij hardnekkige vervuiling even laten inwerken).
Daarna droogmaken en uitpoetsen.

Inhoud
400 ml

Art.nr.
0893 011 400

VE/st.
1/12

Verwijdert hologrammen op donkere
lakken
Bevat siliconen

Overige oppervlakken:
Super Clean met een droge, zachte doek
(microvezeldoek) opbrengen. Oppervlak
bewerken en naar hoogglans uitpoetsen.
Let op:
Niet op een warm oppervlak of in de felle zon
gebruiken.

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u vooraf
zelf te testen.
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Aanverwante artikelen:
Microvezeldoek Professioneel
Art.nr. 0899 900 138
Natuurspons
Art.nr. 0705 700 130
R1 Universeelreiniger
Art.nr. 0893 125 020

