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MİKRO AKTİF BEZ PROFİ

MİKRO AKTİF BEZ PROFİ GLOSS

Son derece yüksek temizleme gücü
•  Hızlı uygulama
•  Tüy ve iz bırakmaz 
•  Statik etkisi sayesinde tozu çeker

Temizlik malzemesi kullanmadan 
temizler
•   Maliyet tasarrufu
•  Parlatma işleri için ideal
•  Çevre dostu

Son derece ince ve dayanıklı lif 
yapısı
•  Mükemmel kayganlık
•  Hare oluşturmadan parlatır
•   Uzun kullanım ömrü
•   Ahşap üzerindeki tozu alır

Kenar dikişi yok
Dikişsiz yapısı sayesinde çizik oluşturmadığı 
için, cila sonrası parlatma işlemlerinde 
kullanılabilir.

Bakımı kolay
•  60°C‘ye kadar yıkanabilir (yumuşatıcı 

kullanmayın)
•  Uygulamadan sonra açık havada kurutun

Temizleme ve parlatma işlemlerinde 
derinlemesine parlaklık sağlayan 
yoğun fiber yapılı bez.

İnce ve yoğun lifler
•  Derin parlaklık
• Tüy bırakmaz
•   Hare oluşturmaz
•   Çok yumuşak, kadifemsi dokuma kalitesi

Özel ince dokuma
•   Boyada çizik oluşmaz böylece cila sonrası 

parlatma işlemlerinde kullanılabilir.

Bakımı kolay
60°C‘ye kadar yıkanabilir (yumuşatıcı 
kullanmayın)
•Yıkama sonrasında açık havada kurutun

Kuru veya nemli kullanılabilir
Çok yönlü kullanım

Kullanım alanları:
Mikro aktif bez Profi, detaylı araç bakım ve 
temizliği için idealdir. Statik yüklemesi 
sayesinde kuru yüzeylerde mıknatıs etkisi 
yaparak ince toz ve katmanları alır. Kaba 
ve yağlı kirlenmeler de ise bezin 
nemlendirilerek kullanılması gerekmektedir.

Kullanım alanları :
Boyalı yüzeyler Profi Gloss Mikroaktif Bez 
ile hare oluşturmadan parlatılabilir. Ayrıca, 
camların sorunsuz biçimde temizlenmesinde 

ve araç içi tozların alınmasında, kokpit bölü-
münün temizlenmesinde kullanılabilir.

Renk Boyut cm Gramajı Art.-Nr. Amb./Ad.
Mavi*

40 x 40 300 g/m2

0899 900 131
3Kırmızı** 0899 900 132

Sarı*** 0899 900 133
* Araç bakımı ve yüzey temizleme
** Araç bakımı ve WC iç temizliği
*** Araç bakımı, sıhhi alanlar (Banyo, lavabo)

Renk Boyut cm Gramajı Art.-Nr. Amb./Ad.
Mavi 40 x 40 210 g/m2 0899 900 139 3

Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup tavsiye niteliğindedir. Uygulamadan önce test edilmesi gerekir. 
Uygulama esnasında teknik bilgi formunun yanında ilgili düzenlemelerin bilgileri de dikkate alınmalıdır.

Teknik bilgiler

Fiber bileşenleri Polietilen fiber/ 
Poliamit mikro fiber
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