ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

WAX AUTO SHAMPOO
Kαθαριστικό και γυαλιστικό

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σαμπουάν με κερί, ιδανικό για τη φροντίδα και
την περιποίηση του αυτοκινήτου σας. Χάρη στην
ειδική συμπυκνωμένη σύνθεσή του, συνδυάζει
δυνατό καθαρισμό και προστασία, ενώ παράλληλα χαρίζει στο αυτοκίνητό σας τη χαμένη του
γυαλάδα. Ο πλούσιος αφρός του, διαλύει όλες
τις επίμονες βρωμιές, ενώ το μείγμα του φυσικού
κεριού καρναούμπας και σιλικόνης που περιέχει
γυαλίζει και προστατεύει από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Ξεπλένεται εύκολα ακόμα και με κρύο νερό,
χωρίς να αφήνει λεκέδες από άλατα ή σαπούνι,
κάνοντας το αυτοκίνητό σας να λάμπει.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το WAX AUTO SHAMPOO είναι ιδανικό για όλα
τα αμαξώματα αυτοκινήτων, με οποιαδήποτε
βαφή. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε φορτηγά, μοτοποδήλατα ή ποδήλατα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό προϊόν προστασίας και καθαρισμού
για τις πλαστικές τέντες των φορτηγών αυτοκινήτων.
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε με ένα πρώτο ξέπλυμα με νερό, για
την απομάκρυνση των ‘εύκολων στρωμάτων’
βρωμιάς. Βάλτε σε πλαστικό κουβά 1-2 καπάκια
WAX AUTO SHAMPOO και γεμίστε με περίπου
4lt νερό. Χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι ή
βούρτσα αυτοκινήτου και σαπουνίστε το αμάξωμα. Επαναλάβετε μέχρι να καλύψετε όλες τις
επιφάνειες και τρίψτε απαλά όπου υπάρχουν `επίμονοι’ λεκέδες. Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο με
άφθονο νερό και στεγνώστε αμέσως με πετσί ή
wettex.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1-2 καπάκια WAX AUTO SHAMPOO για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε δροσερούς και σκιερούς χώρους,
για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

WAX AUTO SHAMPOO
Kαθαριστικό και γυαλιστικό
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Χαρτοκιβώτιο 20τμχ 750ml
• Δοχείο 20lt (κατόπιν παραγγελίας)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Παχύρευστο υγρό -Πράσινο
περλέ

Ειδικό βάρος

1,00±0,02kg/lt

Άρωμα

Λουλουδιών

pΗ

7,0±1,0

Διαλυτότητα στο νερό

Ναι

Περιέχει

Επιφανειοδραστικά κατιονικά λιγότερο από 5%
Επιφανειοδραστικά αμφοτερικά λιγότερο από 5%
Επιφανειοδραστικά μη ιονικά
λιγότερο από 5%
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