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Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií  
a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako  
poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak  
konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

PROSTRIEDOK NA OŠETROVANIE GUMY Zabraňuje primrznutiu 
a zlepeniu gumených tesnení 
dverí, kapoty a batožinového 
priestoru v dôsledku zostarnutia 
a pôsobenia tepla.

• Gumené časti zostanú pružné
• Osviežuje farby
• Neúčinkuje na natreté a pochrómo-

vané časti

Obj.č. 0890 110 
Balenie 1/12
Obsah 300 ml
Zápach/vôňa Charakteristický
Farba Žltá
Neobsahuje silikón Áno
Skladovateľnosť od dátumu výroby 24 mesiacov

Oblasť použitia
Na ošetrovanie automobilových 
pneumatík, gumených podlahových 
koberčekov, gumy na pedáloch, 
gumených výstuží na nárazníkoch atď.

PROSTRIEDOK NA OŠETROVANIE GUMY GUMMIFIT Prostriedok na ošetrovanie 
gumových tesnení bez silikónu.

• Gumené povrchy zostávajú vláčne, 
čím sa predlžuje ich životnosť  
a zlepšuje odolnosť voči popraskaniu

• Prostriedok v zime účinne zabraňuje 
zamŕzaniu a vysúšaniu

• Odstraňuje vŕzganie a škrípanie
• Neobsahuje silikón
• Odolný voči striekajúcej vode a slanej 

vode
• Biologicky odbúrateľný
• Odolný voči zriedeným kyselinám  

a zásadám
• Odolný voči vode

Obj.č. 0893 012 8
Balenie 1/24
Obsah 75 ml
Zápach/vôňa Charakteristický
Farba Bezfarebný
Neobsahuje silikón Áno
Skladovateľnosť od dátumu výroby 24 mesiacov

Oblasť použitia
Chráni gumené tesnenia na dverách,  
v batožinových priestoroch a na kapote 
a v zime zabezpečuje spoľahlivú 
ochranu pred zamrznutím.

Pokyny
Prostriedok nanášajte pomocou špongie 
nasadenej na otvore fľaše v tenkých 
vrstvách na gumené tesnenia.


