Dane aktualne na dzień: 01-12-2021 13:07

Link do produktu: http://motoyakuza.pl/niewidzialna-wycieraczka-soft99-glaco-mirror-coat-zero-40-ml-p-5.html

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA
SOFT99 GLACO MIRROR COAT
ZERO 40 ML
Cena

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Glaco Mirror Coat Zero

Preparat tworzy niewidzialną super gładką powłokę, która uniemożliwia pozostawanie kropel wody na powierzchni lusterek
samochodowych. Deszcz i krople wody nie pozostają na lusterkach nawet w czasie postoju. Preparat jest przeznaczony
wyłącznie do użytku na bocznych lusterkach samochodowych. Uwaga! Produkt nie nadaje się do stosowania na przednich
szybach itp. Powierzchnię lusterka wystarczy spryskać- nie wymaga wycierania. Preparat powinien wystarczyć na 10 aplikacji
dla lusterek o wymiarach 10x15cm. Nie stosować na lusterkach barwionych, hydrofobizujących, lusterkach z systemem
emitującym fale ultrasoniczne, lusterkach podgrzewanych i tym podobnych lusterkach wytworzonych specjalnymi metodami
lub wymagających specjalnego traktowania.
Skład: Alkohole, ditlenek krzemu
Pojemność: Aerozol + ściereczka / 40 ml
Sposób użycia:
Przed aplikacją umyć lusterka szamponem samochodowym. Jeśli na lusterkach były już stosowane wcześniej specjalne powłoki
hydrofobizujące, należy usunąć je przeznaczonym środkiem czyszczącym.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. (* Aplikować w czasie deszczu na nieosuszone lusterka!)
1. Spryskać bezpośrednio lusterko z odległości około 15 cm. Zaleca się obwinąć lustrko ręcznikiem, by uniknąć dostania się
produktu na obudowę lusterek.
2. Pozostawić produkt do wyschnięcia (latem na 1 godzinę, zimą na 2 godziny), przez ten czas nie dotykać.

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. Przechowywanie produktu w miejscach bezpośrednio
wystawionych na działanie promieni słonecznych , łatwo nagrzewających się i w wysokich temperaturach (np. w okolicach
przedniej lub tylnej szyby czy na siedzeniu samochodu) grozi jego wybuchem. Produkt łatwopalny- nie zbliżać do ognia oraz
żarzących się materiałów. Trzymać z dala od dzieci.
Postępowanie w nagłych przypadkach:
Jeśli produkt został połknięty, należy natychmiast sprowokować wymioty i skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania
się produktu do oka, przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, przemyć
obficie wodą. Jeśli w miejscach tych wystapią jakiekolwiek zmiany skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia
jakichkolwiek dolegliwości w trakcie aplikacji produktu należy ją przerwać. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, skontaktować się z
lekarzem.
Przechowywanie:
Nie przechowywać w miejscu nasłonecznionym, wystawionym na na działanie niskich i wysokich (powyżej 40°C) temperatur
lub w miejscu wilgotnym, sprzyjającym powstawaniu rdzy. Wyrzucić po całkowitym zużyciu zawartości. Po zużyciu preparatu
przed wyrzuceniem opróżnić na zewnątrz z dala od źródeł ognia znajdujący się w opakowaniu gaz nośny.
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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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