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Car Attack Opona
Produkt OPONA przeznaczony jest do pielęgnacji opon i gum, technologia która utrzyma twoje opony dłużej czarniejszym zapobiegając
pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Formuła wysokiego połysku
stworzy na twoich oponach tak zwany „wet-look” z ciemnym połyskiem.
ZASTOSOWANIE:
 Preparat do odnawiania, konserwacji i zabezpieczenia opon oraz gumowych
elementów w samochodzie, motocyklu, rowerze i sprzęcie sportowym.

DANE TECHNICZNE:
Skład: węglowodory (C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne
<2%, Polidimetylosiloksan).

Kolor: żółtawa klarowna
Zapach: Wg asortymentu
Gęstość w 20 °C: 0,89-0,90 g/cm3

SPOSÓB UŻYCIA:
 W celu długotrwałego zabezpieczenia wymyć i wysuszyć gumę przed zastosowaniem środka.
 Ustawić zawór spryskiwacza w pozycji „ON”, a następnie pokryć preparatem
oponę oraz elementy gumowe samochodu do uzyskania błyszczącego efektu.
W razie potrzeby czynność powtórzyć. Można użyć pędzla w celu równomiernego rozprowadzenia środka wokół czoła opony. Nie zaleca się używania na
bieżnik opony.

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU:
Wydajność robocza jest uzależniona od powierzchni nanoszenia.
Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie zarządzania firmą potwierdzonym przez CERTYFIKAT ISO 9001:2008

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE:
Termin ważności wynosi 48 miesięcy od daty produkcji.
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie
zapakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: +1°C do +300C

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze.
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.
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ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:
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Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki:
Pojemność

Opakowanie

ilość sztuk
w kartonie

Waga brutto
1 szt.

500ml

butelka typu PET

12szt.

0,5kg

UWAGI I ZALECENIA BHP:

CAR ATTACK OPONA

Przykładowy wygląd produktu:
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