
	
	 	

	
	

Wash	&	Wax	
Shampoo	

	

	

	

	
	

	
	
UUENDATUD:	23.04.2012	
	
Auto	šampoon	ja	vaha	on	
spetsiaalselt	välja	töötatud	sõidukite	
välispindade	pesemiseks	andes	
suurepärase	puhastustulemuse	igal	
korral.	

Konsentraat	1:150	

	
Toote	nr:		
85743				Wash	&	Wax	Shampoo	5L	
85744				Wash	&	Wax	Shampoo	25L	
85767				Wash	&	Wax	Shampoo	200L	
	

Omadused	&	Eelised	
	

• Puhastab	ja	annab	läike	värvkattele		
• Ökonoomne:	konsentraat	1:150	
• Suurepärane	toime	
• Hoiab	aega	kokku	
• Ohutu:	silikoonivaba	
• KESKKONNASÕBRALIK:	Pindaktiivsed	ained	mis	sisalduvad	selles	tootes	on	vastavuses	

Euroopa	Regulatsiooni	komisjoni	biolagunduvuse	ja	keskkonnakaitse	nõuetega.		
	
	

Kasutusvaldkonnad	
	
Auto	šampoon	ja	vaha	on	spetsiaalselt	välja	
töötatud	sõidukite	välispindade	pesemiseks	
andes	suurepärase	puhastustulemuse	igal	
korral.	

Eemaldab	kiiresti	maanatee	mustuse	ja	tolmu,	
jätab	pinnad	peegel	puhtaks,	säravaks,	ei	jäta	
jutte.		

	

Kasutusjuhend	
	

1. Värvitud	pinna	käsna-	ja	harjapesuks	
lahustage	30ml	peasuainet	5L	sooja	
veega.	(Konsentraat	1:150)	
	

2. Peske	käsitsi	sõiduk.	
	

3. Loputage	pestud	pind	üle	puhta	veega.	
	

	 	



	

	
	

Wash	&	Wax	Shampoo	
	
Tehniline	informatsioon	
	

	

	

	
Toote	nr:	85743	/	85744	/	85767		
Etiketti	kood:	11	
Kirjeldus:	Auto	šampoon	ja	vaha	
Säilivusaeg:	24	kuud	
Laovaru	kood:	S100PP	
Tollitariifi	kood:	34021300	

	
Maht:	5L	/	25L	/	200L	
Ohutuskaart:	Olemas		
Koostis:	Vedelik	
Toote	värvus:	Punane	
Viskoossus:	2000	
Lõhn:	kerge	ja	meeldiv	
P.H:	7	

Kaasnevad	tooted:		
	
KENT	pesukäsn	(85755	11),	KENT	suur	pesukäsn	(85762)	
	

Turustus	
valdkonnad									

Peamised

	
	

Teisejärgulised	

	

	
Tervisekaitse	&	Ohutusteave	
	
See	toode	ei	kuulu	Euroopa	Komisjoni	direktiivide	identifitseerimiseeskirjade	
alla	ega	ohtlike	ainete	määruse	alla.	Ohutuskaart	saadaval	küsimisel	
professionaalsele	kasutajale. 

	
	
Kasutustingimused ja volitused 
 
Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi 
paljundadaüle kanda või salvestada, ei 
elektroonilsel ega mehaanilisel teel, või 
fotokoopiatena, ilma selleks eelnevalt antud 
KENT UK loata. Käesolev andmeleht ja selle 
sisu ("Teave“) kuulub kontserni KENT UK või 
tema kasutusloavaldajale. Kõnealuse teabe 
kasutamine muudel eesmärkidel, peale 
toodete tutvustusega seonduva, on keelatud. 
Seni pole ühtki intellektuaalse omandiõiguse 
kasutusluba kooskõlastatud. 

	

Käesolev teave on muudetav ilma ette 
hoiatamata. 
Tehtud muudatused asendavad teabe kõigil 
seni välja antud tehnilistel andmelehtedel. 
Esitatud andmed on loodetavasti täpsed, ent 
kontsern ei võta enda peale vastutust nende 
õigsuse ega täielikkuse eest ning kasutamisel 
nende vigadest või puudulikkusest põhjustatud 
tulemuste eest. Andmelehe kasutamisel peab 
vigade vältimiseks kasutaja ise andmete 
õigsust kontrollima. Kontsern ei kanna 
vastutust teabe ebatäpsusest või selle väärast 
kasutusest tulenevate tagajärgede eest (kaasa 
arvatud hooletusest 
	

põhjustatud kadude või kahjustuste eest). 
Ent see ei piira ega takista kontserni 
vastutamast tema süü tõttu põhjustatud 
surmajuhtumi või tekitatud kehavigastuste 
eest. 
 
Peakontori registreeritud asukoht: 
151 Longsight, Bolton, Lancashire BL2 3JE 
Registreeritud Inglismaal N0: 02519917  
 VAT reg. N0: 125 0226 61  
Kõik õigused on kaitstud. 

	

Maaletooja: KEVAMER A.V. OÜ / Tallinna mnt 93, 80010 Pärnu  

Tel: +372 509 0599 ladu: +372 518 3099 faks/tel: +372 442 5891 e-post: info@kevamer.ee www.kevamer.ee 

	


