
Uygulama alanları:
Super Clean otomobil, motorsiklet, karavan, 
tekne, mobilya, ayakkabı ve çeşitli malzemelerin 
parlak ve boyalı yüzeylerinde temizlik, bakım ve 
koruma amaçlı kulanılabilir.

Kullanım şekli:
Araçlar: Aracı yıkayınız ve kurulayınız. Kuru 
yüzeye Super Clean’i püskürtünüz ve nemli bir 
sünger yardımıyla ovunuz. İnatçı kirlerde etki 
edebilmesi için işleme başlamadan önce kısa bir 
süre bekleyiniz. İşlme sonrasında mikrofiber 
bezle silin ya da polisaj yapınız.

Diğer yüzeylerde:
Kuru ve yumuşak bir mikrofiber bez kullanarak 
Super Clean uygulayınız. Yüzeyi parlayana 
kadar ovalayınız.

Uyarı:
Sıcak yüzeylerde ya da doğrudan güneş ışığı 
altında uygulama yapılmamalıdır.

Kullanım şekli:
İşlenecek yüzeyler önceden temizlenmelidir. 
Polimer yüzey koruyucu püskürtülmeli, sünger ile 
dağıtılmalı ve temiz bir mikroaktif bezle silerek 
kurulanmalıdır.
Uyarı:
Yüzey üzerinde kurumaya bırakılmamalıdır. 

Uygulama alanları:
Tüm boyalı yüzeyler, örn. araba boyası ve metal 
yüzeyler gibi bütün boyanmış yüzeyler için.
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POLİMER YÜZEY KORUMA

SUPER CLEAN

Parlak yüzeylerin koruma 
kaplamasının yapılması, izlerinin ve 
hologramların temizlenmesi.

Yüksek kalitede polimerler içerir
•  Polisaj ve hologramlar güvenli bir şekilde 

temizlenir.
•  Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı son 

derece dayanıklı.
•  Boyanmış yüzeylerde mükemmel bir parlaklık 

verir ve koruma sağlar.

Su itme özelliği 
• Su ve kir itici etki.
• Kireçlenmeyi önler.
•  Temizlik ve bakım masraflarını azaltır.

Silikon ve çözücü madde içermez

Toksik madde içermez

Biyolojik olarak OECD 302B uyarınca 
indirgenir

Çözücü madde, asit ve bazlara karşı 
dayanıklı

Parlak ve boyalı yüzeylerde genel 
kullanıma uygun temizleme ve bakım 
spreyi.

Göz alıcı parlaklık ve kalıcı koruma
• Anti-statik etki
• Kirlenmeyi geciktirir

İç ve dış mekanlarda plastik yüzeylere 
parlaklık sağlar.

Uygulamadan kısa bir süre sonra 
yüzeydeki zift, gres ve pas kalıntılarını 
zahmetsizce ortadan kaldırır.

Koyu renkli boyalar üzerindeki 
hologramları kaldırır.

Silikon içerir.

Ek ürünler:

Sentetik Güderi Bez
Art.-Nr. 0899 700 633

Otomobil Süngeri
Art.-Nr. 0899 700 400

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
500 ml 0893 158 1/12

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
400 ml 0893 011 400 1/12

Bu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Ön deneme yapmanız gerekmektedir! 
Kullanırken, teknik bilgi formuna ve üreticinin kullanım talimatlarına uyarak kullanılmalıdır.


