Karta techniczna produktu
Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59
Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20
DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu
COCKPIT SPRAY by DECO COLOR® aerosol line
Numer artykułu
26 770; 26 780; 26 790; 26 800

Dostawca/Producent
Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu
Środek do pielęgnacji deski rozdzielczej; czyszczący i nabłyszczający. Nowa ulepszona formuła.
Doskonale czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe, winylowe i gumowe, a także drewniane
wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodu. Zapobiega osadzaniu się kurzu, wydłuża trwałość tworzyw
sztucznych, chroni przed zabrudzeniem, wilgocią. Jest oferowany w czterech delikatnych zapachach:
cytrynowym, sosnowym, wiśniowym i cedrowym.
Uwaga: można go z powodzeniem stosować do prac domowych, typu czyszczenie i konserwacja mebli.

Właściwości produktu
Trwały i delikatny zapach – efekt nawet do 7 dni
Umożliwia uzyskanie błyszczącej powierzchni
Tworzy antystatyczną silikonowa powłokę
Chroni przed promieniami UVA i UVB
Właściwości antystatyczne
Właściwości konserwujące
Doskonała jakość i piękne zapachy wg włoskich receptur
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Zastosowano gazy wolne od CFC

Właściwości fizyczne i chemiczne
Pojemność
Połysk
Temperatura stosowania
Zawartość LZO
Zawartość substancji trwałych

600 ml
półpołysk
15-25C
około 90%
około 10%

Stosowanie
Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu. Postępuj zgodnie z zaleceniami
producenta. Aerozol powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepiej używać w temperaturze 15-25°C.
Przed zastosowaniem silnie wstrząsnąć pojemnikiem. Powierzchnię lekko spryskać i natychmiast
rozprowadzić miękką ściereczką. Nie spryskiwać kierownicy, pedałów, siedzeń. Kolor kapy identyfikuje
zapach. Można stosować również do użytku domowego, na przykład do czyszczenia mebli.
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