
ProtectorWax
Prémiový konzervační vosk P

Strana 1 od 2Vysoký lesk, vodoodpudivý efekt a intenzivní ochrana Inovativní prémiový konzervační
vosk nastavuje nové standardy ve věcech ochrany, odolnosti, extrémně hlubokého lesku,
dlouhodobé hydrofobnosti (vodoodpudivý efekt), účinku „easy to clean“, povrchu jemného
na dotek a vysoušení vozidel bez vytváření mikroperliček. Použití polyfunkčních reaktivních
komponentů za vzájemného působení s ošetřujícími složkami, které se pevně navážou na
povrch jako pevná síť, jsou zárukou vynikající a dlouhodobé konzervace a lepší viditelnosti
za deště (dobré skapání). Při pravidelném používání se zvyšuje ochranný účinek lesku,
jemné škrábance se zakryjí a impregnují se všechny gumové a plastové díly, jakož i
materiály střech kabrioletů a zabraňuje se tak vyblednutí a zkřehnutí. ProtectorWax tak
rozhodujícím způsobem přispívá k zachování hodnoty vozidel. Lze jej použít jako horký,
studený a pěnový vosk (strojově a ručně). I při vysokých hodnotách vodivosti užitkové vody
a v případě složitých geometrických konstrukcí ventilátorů dosahuje optimální výsledky
vysoušení. Speciální vonné látky se starají o příjemnou ovocnou vůni. Je optimálně vhodný
pro všechny filtrové systém a biologické systémy úpravy užitkové vody. Neobsahuje
minerální uhlovodíky z minerálních olejů. Třída A ve shodě s VDA.

Oblasti použití
Portálová mycí zařízení, mycí linky, samoobslužná zařízení, pěnové systémy atd.

Doporučené použití
Pomocí dávkovací pumpičky naneste bez zředění v poměru až 1:2. Doporučená spotřeba
na osobní automobil: Horký vosky/studený vosk: 13-19 ml. Pěnový vosk: 13-19 ml.
Prémiový vosk: 16-23 ml. Třída A ve shodě s VDA. Manuální použití: Použijte cca 30 ml
ProtectorWax na 1 l vody a rozprašovačem pěny nebo jiným rozprašovačem na vyčištěný,
ještě mokrý vůz a nechte krátce působit. Produkt pomocí vysokotlakého čističe opláchněte,
abyste zabránili skvrnám. Při použití pěnového děla odpovídajícím způsobem přizpůsobte
předzředění. Zbylou vodu osušte. Produkt namíchejte vždy pro jedno použití a neskladujte.

Obaly
Obaly Č. produktu
1 L 319001
10 L 319010
33 L 319033
20 L 319020

Hodnota pH: 4,5

Výstražná upozornění
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Upozornění
Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat
ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro
konzultace jsme vám k dispozic.
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