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Mükemmel renk ve ipeksi parlaklýk.

Avantajlarýnýz:
l Mat, soluk plastik kýsýmlar için
ideal.
l Yeni, bakýmlý görünüm.

Kötü hava koþullarýna karþý koruyucu
etkisi vardýr.

Avantajlarýnýz:
l Plastik ve lastik parçalar

yumuþaklýðýný yitirmez.
l Malzemeyi aþýnmadan ve solmak-

tan korur.
l Su ve kir tutmaz.  

Bakým mumu.

Avantajlarýnýz:
l Yüksek verimlilik, ekonomik kul-

laným.
l Kolay, doðrudan uygulama.
l Yaðmurda akmaz.

Silikon içermez.

AOX içermez.

PLASTÝK PARÇA BAKIMI
Dýþ kýsýmda bulunan tüm plastik ve lastik parçalar için
yüksek kaliteli bakým mumu.
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Ýçerik Art.-Nr. Amb/Ad.
1000 ml 0893 477 1/6

Uygulamalar:
Absobon® (Art.-Nr. 0893 475) araç
temizleyicisi ile bakým uygulanacak
bölge önceden iyice temizlenmelidir. 
Plastik bakým için bir sünger veya bez
kullanýlmalý ve eþit þekilde, bakýmý
yapýlacak en pürüzlü yere sürülmelidir.
Aþýrý solmuþ kýsýmlarda pürüzlü bir
sünger kullanmanýzý tavsiye ederiz.
Parlaklýk etkisini arttýrmak için daha
sonra parlatma iþlemi yapýlabilir.
Buzlanmaya karþý korunmalýdýr.

Kullaným yerleri:
Boyasýz plastik tamponlar, dýþ aynalar,
kaplama kýsýmlarý, spoiler, lastik ke-
narlarý, lastik contalar, vs. için.

Plastik Boyasý
Plast PT®

Aracýn tüm plastik
parçalarýnýn görünümlerini
güzelleþtirir.
l Çözücü içermez.
l Dispersiyon bazýnda yüksek kaliteli

plastik kýsým boyasý.
l Solmuþ plastik parçalarýn yeni gibi görün-

mesini saðlar.
l Kolay kullaným.
l Doðrudan güneþ altýnda da uygulanabi-

lir.
l + 7°C sýcaklýk altýnda depolanmamalý

veya uygulanmamalýdýr.
l Dikkat: Plastik kýsým boyasý, iþlenirken

neme karþý hassas olduðu için yaðmur
altýnda kullanýlmamalý veya iþlendikten
hemen sonra su ile temas etmemelidir.

Kullaným alanlarý:
Tampon, yapay deri tavanlar, katlanýr
tavan (kumaþ dahil), plastik iç kapla-
ma, lastik parçalar, su hortumlarý,
marþbiye vs.

Uygulamalar:
Kullanmadan önce iyice çalkalayýnýz. Süngeri su ile biraz ýslatýnýz ve iþlenecek
plastik parçayý pürüzlü bir sünger ile temizleyiniz. Süngeri hafifçe sýkýnýz. Sünge-
rin hassas tarafýna plastik kýsým için boya sürünüz ve eþit þekilde parçanýn üzeri-
ne yayýnýz.
Süs çýtalarýna ve boyalý yüzeylere bulaþan boyayý iþlemin ardýndan hemen siliniz.
Kurumaya yüz tutmuþ plastik kýsým boyasýný nemli plastik kýsým boyasý ile tekrar
çözülebilir.

Renk Ýçerik Art.-Nr. Amb/Ad.

Siyah
75 ml

0893 280 1
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Antrasit 0893 280 2
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