CAM SU KAYDIRICI

Ambalaj
Aerosol Sprey

Hacim
20 ml

Art.-Nr.
0893 012 414

Cam su kaydırıcı yađmurda ve
kötü görüň ňartlarında kalıcı
olarak daha iyi bir görüň sađlar,
kir ve su itici özelliđi sayesinde
cam sileceđi kullanımını azaltır
ve bu sayede sürüň emniyetini
arttırır.

Amb./Ad.
12

Kullanım ňekli:
Ön temizlik:
Uygulaması yapılacak olan cam yüzeyi tamamen temizleyin. Yüzeyin kuru, tozsuz ve
yađsız olmasını sađlayın. Dayanıklılıđını arttırmak için Art.-Nr. 0890 25 Aktif Cam
Temizleyici kullanılmasını öneririz.
Koruma:
• Uygulama sıcaklıđı %60 nem oranında +10 ve 40°C arasında olmalıdır.
• Koruyucuyu cam yüzeye az miktarda püskürttükten sonra temiz ve kuru bir bezle
cam parlayana kadar uygulayın.
• Bir sprey tek araç için uygulanıp bitirilmelidir.
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Uyarılar:
Uygulama yapılmıň cam anında aktif olur. Cam su kaydırıcı uygulama takibi
aracın dıň temizliđi en erken 1 saat sonra mümkündür. Koruma iňleminin yapılması
esnasında eldiven takılması önerilir. Sođuk hava ňartlarında cam üzerinde, üfleyerek
dıňarıdan buđulanma gibi görünen ince bir filmi oluňabilir. Sıcak hava ön camdaki
buđuyu giderilebilir. Ġňlem yapıldıktan sonra genel olarak cam sileceđi lastiklerinin
deđiňtirilmesi önerilir. Plastik madde, metal ve boya üzerinde uygulanmamalıdır.
Temizleyici ve koruma maddesi artıkları kaporta üzerinden tamamen temizlenmelidir.
Sıcak cam yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Kuru ortamda ve serin yerde saklayın.
Aňındırıcı, kuvvetli asidik veya alkali cam temizleyiciler kullanmayın.
Dikkat: Polikarbonat camlar için uygun deđildir!

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiňtir ve sadece tavsiye niteliđindedir. Malzeme uyumu gerekirse görünmeyen bir yerde test
edilmelidir.
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Yađmur ve su damlaları yaklaňık
70 - 80 km hızda etkisini gösterir.
• Geceleri ve yađmurlu havalarda
görüňü arttırır.
• Daha yüksek sürüň emniyeti sađlar.
• Gece sürüň sırasında gözü yormaz.
• Cam sileceđi kullanımını azaltır.
Kir, haňere ve buzlanmanın
kolay çözülmesini sađlar
Ultra ince ve cam sertliđinde
koruyucu tabaka
• Kullanıma bađlı olarak, 5.000 ile
10.000 km boyunca etkilidir.
• Ön temizleme 0890 25 ile yapılırsa,
etkisi daha uzun süreli olur.
Polikarbonat camlar için uygun
deđildir
Hızlı ve kolay uygulamalı
• Ön temizlemeyi kolaylaňtırır.
• Kolay parlatılır.
Silikon ve AOX içermez

Ek ürünler:
Aktif Cam Temizleyici, 500 ml
Art.-Nr. 0890 25
Sentetik Güderi Bez
Art.-Nr. 0899 700 633 ve 635
Temizleme Bezi “Tex-Rein”
Art.-Nr. 0899 810

