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NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA
SOFT 99 "W" JETSTRONG
180ML
Cena

54,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Glaco „W” Jet Strong
Szybkie nakładanie – 3 sekundy – 50% więcej kropelkowania
Preparat do zabezpieczenia szyb samochodu powłoką ochronną. Zapewnia hydrofobizację szyb samochodu oraz lusterek
(wykonanych z zwierciadeł szklanych). Zawiera specjalnie zaprojektowany dozownik o dwukrotnie zwiększonej mocy
rozpylania. Łatwy w użyciu nawet przy minivanach czy dużych samochodach. Zapewniona skuteczność nawet przy silnym
deszczu.
Skład: Silikon, alkohole
Pojemność: Aerozol + ściereczka / 180 ml
Sposób użycia:
1. W czasie deszczu: rozpylać na przedniej szybie przez około 3 sekundy przy włączonych wycieraczkach.
2. W pogodny dzień: usunąć zabrudzenia z powierzchni szyby, następnie rozpylić preparat na przedniej szybie pojazdu. W celu
równomiernego rozprowadzenia przetrzeć zwilżonym ręcznikiem.
W przypadku użycia na powierzchniach lustrzanych rozprowadzać za pomocą spryskanego preparatem papierowego ręcznika,
chusteczki higienicznej itp.
Środki ostrożności podczas stosowania produktu:
Nie rozpylać trzymając do góry nogami. Nie pozostawiać płynu do wyschnięcia na długi czas. Produkt może być wtedy trudny
do wytarcia lub może to doprowadzić do powstawania nierówności. Nie aplikować preparatu na inne powierzchnie niż szyba
samochodu. Jeśli produkt dostanie się na karoserię, należy niezwłocznie go usunąć. Nie wdychać preparatu, stosować na
zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Z uwagi na bezpieczeństwo nie używać produktu w czasie jazdy
samochodem. Nie używać w czasie upałów lub kiedy szyba jest bardzo nagrzana. Nie stosować po wewnętrznej stronie szyby.
Nie używać na powierzchniach innych niż szklane (na plastikowych osłonkach kasków, goglach, okularach, lampach
samochodu itp.). Nie stosować na lusterkach barwionych, hydrofobizujących, lusterkach z systemem emitującym fale
ulstrasoniczne, lusterkach nieszklanych i tym podobnych lusterkach wytworzonych specjalnymi metodami lub wymagających
specjalnego traktowania. Uwaga! Jeżeli występuje duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem samochodu a otoczeniem (np.
w ciepły poranek lub wieczór) powłoka preparatu może przybierać mglistą, białą barwę przy używaniu wycieraczek. Należy
pamiętać o wymianie zniszczonych użytkowaniem, spękanych gumowych części wycieraczek. Po użyciu umyć ręce dokładnie
mydłem.
Ostrzeżenia ogólne:
Nie spożywać produktu. Spożycie produktu może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Osobom o skórze
wrażliwej zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas aplikacji produktu. Przechowywanie produktu w miejscach
bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych, w miejscach łatwo nagrzewających się i w wysokich
temperaturach (np. okolice przedniej lub tylenj szyby, siedzenia samochodu) grozi jego wybuchem. Trzymać zdala od dzieci.
Postępowanie w nagłych przypadkach:
Jeśli produkt został połknięty, należy sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania
się produktu do oka lub kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. Jeśli w miejscach tych wystapią jakiekolwiek zmiany,
skontaktować sie z lekarzem. W razie wysątpienia jakichkolwiek dolegliwości w trakcie aplikacji produktu należy ją przerwać.
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Jeśli dolegliwości nie ustąpią, skontaktować się z lekarzem.
Przechowywanie:
Nie przechowywać w miejscu wystawionym na działanie promieni słonecznych, niskich lub wysokich (powyżej 40°C)
temperatur lub w miejscu wilgotnym, sprzyjającym do powstawania rdzy. Po zużyciu preparatu przed wyrzuceniem opróżnić
na zewnątrz z dala od źródeł ognia znajdujący się w opakowaniu gaz nośny.

O producencie:
Legendarna japońska firma Soft99 oferuje szeroką gamę doskonałych kosmetyków samochodowych, środków czyszczących i
zabezpieczających karoserię oraz wnętrze samochodu. Produkty są najwyższej jakości, nie zawierają żrących substancji, maja
naturalne pH, są przyjazne dla środowiska i na długo pozostawiają Twój samochód świeżym i czystym.
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