
Showroom Glaze 

Showroom Glaze 

Antistaatiline – kriimustuskindel – kõrgläikega kuivpuhastusaine kõvadele pindadele 

Toote Nr:  84954 Showroom Glaze  500ml kork & pihustusotsik
 

  
 
• Antistaatiline koostis ei sisalda vaha, 
petroleumi ega lenduvaid silikooniosakesi • Ohtutu kasutada keretöökodades  
 
• Ei tekita kriimustusi ega  puhastus jälgi  • Lihtne kasutada    
 
• Safely removes dust, mild soiling, oily    
  fingerprints and light water spotting 

• Mitmekülgne toode – 1 toode mitmeks otstarbeks
  

Kasutamine  
 Eemaldab pinnalt tolmu, õlised sõrmejäljed, kuivanud veepritsmete jäljed, sobib suurepäraselt veeta pesuks vähe määrdunud sõidukite kerele.  
 Showroom glaze on ohutu igat tüüpi värvile, metallile, klaasile, plastikule, kummist detailidele ja toimib kõige paremini eelnevalt poleeritud pindadel.

 
 Ei sisalda vaha, petroleumi ega lenduvaid silikooniosakes.  
 

Kasutusjuhend 
 
1 - Loksutage  pudelit  enne  kasutamist  ja pihustage kuivale pinnale, väike ala korraga. 2- Hõõruge  puhta  lapiga , tekitades  libeda  ja kõrgläikelise pinna.  3 - Mitte pihustada toodet vaibale, riidest/kangast istmetele.  4 - Mitte pihustada pinnale enne värvimist.  
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Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas 
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Toote nr: 84954 

Kirjeldus:  Showroom Glaze, 500ml 

Säilivusaeg: 18 kuud  

Müügiühik:   

Ohutus teave:  

Toote värvus:   

VOC:  

Tollitariifikood:            3402 90 90 90  

Ohutuskaart:  

  

 

Tehniline teave TKMitte ohtlikRoosakas0Olemas
Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust. tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT (Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.Registreeritud kontor:  Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ Kõik õigused kaitstud.
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com
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