
Πληροφορίες για το προϊόν RM 660

Κερί γυαλίσματος RM 660

Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από 
τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές 
γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια 
την αρχική της λάμψη.

Ιδιότητες

■ 2 σε 1: επεξεργασία χρώματος και προστασία σε ένα βήμα
■ Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές (π.χ. από τις βούρτσες πλυσίματος οχημά-

των)
■ Τα ειδικά εξαρτήματα συντήρησης προστατεύουν τη βαφή, επιταχύνουν 

το στέγνωμα και χαρίζουν λαμπερά αποτελέσματα
■ Αναζωογονεί τη βαφή και ενισχύει τη λάμψη του χρώματος χωρίς ενοχλη-

τικά ολογράμματα
■ οι ειδικές ουσίες ενισχύουν τη μακροχρόνια συντήρηση της επιφάνειας 

του οχήματος
■ Μικροσφαιρίδια που δρουν ενάντια στο νερό και τα σωματίδια της βρο-

μιάς
■ Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
■ Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
■ Προϊόντα γυαλίσματος χωρίς μικροπλαστικά
■ Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Πεδία εφαρμογής

■ Βαφή οχήματος
■ Βαμμένες επιφάνειες

■ χειρωνακτική

VE* Κωδικός

500 ml 8 6.296-108.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 660

Εφαρμογή:

χειρωνακτική

■ Ανακινήστε το κερί γυαλίσματος και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή 
ένα σφουγγάρι για να εφαρμόσετε το προϊόν σε καθαρές βαμμένες επιφά-
νειες, πιέζοντας απαλά με κυκλικές κινήσεις και δουλεύοντας τμηματικά. 
Απαιτείται ελαφρά πιο έντονο γυάλισμα σε επιφάνειες που έχουν ματ υφή 
ή ήπιες γρατσουνιές. Μετά από σύντομο στέγνωμα (περίπου 1 λεπτό) 
σκουπίστε τα υπολείμματα του κεριού γυαλίσματος με ένα μαλακό πανί 
μικροϊνών χωρίς να ασκείτε δύναμη και γυαλίστε εκ νέου απαλά. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε ζεστές, βαμμένες επιφάνειες.

Οδηγίες χρήσης:

■ Καθαρίστε καλά το όχημα πριν από την εφαρμογή και αφήστε το να στε-
γνώσει.

■ Μην εφαρμόζετε σε θερμασμένες επιφάνειες.
■ Dεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε βαμμένες ματ επιφάνειες.
■ Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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Fax : 0030-210-2316159 


