
Spray Wax
Kvaliteetne kiirvaha, mis on välja töötatud looduslikult esinevate vahade segust, et tagada optimaalne 
vastupidavus ja väga veekindel läikiv viimistlus.

T/N Toode S/C Pakend

86637 Spray Wax WAX 500ml aerosool

Kasutamine

KENT Spray Wax sobib ideaalselt kõikide värvitud ja kõvade pindade poleerimiseks, sh metallid, kroom, 
plastik, mootorrataste katted, klaas, peeglid jne.
See sobib ideaalselt kontoriseadmete, mööbli, kappide, töölaudade, laudade, töötasapindade, plaatide, 
emaili, vinüüli, haagissuvilate interjööri taastamiseks.

KENT Spray Wax tekitab pinnale suurepärase veekindla tõkke, sügava läikiva viimistluse ja meeldiva lõhna.

Omadused & eelised

• Sisaldab karnaubat ja mesilasvaha - vastupidavuse ja 
sära tagamiseks

• Sisaldab silikoonpolümeeri - hõlpsaks pinnale
kandmiseks ja ülimalt veekindla kattekihi tekitamiseks

• Kõrgläikega viimistlus - mitteabrasiivne
• Lihtne pihustatav pinnale kandmine - minimaalne

pingutus
• Sobib kõikide autovärvidega - mitmekülgne

Kasutusjuhend

1. Kasutage toatemperatuuril ja veenduge, et pind oleks puhas ja kuiv.
2. Enne kasutamist loksutage pudelit põhjalikult.
3. Hoidke pudelit püstises asendis ja pihustage toodet pinnale 20 - 30cm kauguselt.
4. Enne pinna poleerimist laske tootel kergelt hägustuda.

NB: Ärge kandke kuumadele pindadele, kuna toode võib kiiresti pinda kuivada ja põhjustada pinna 
triibustumist.



Tehniline teave

Alus: Karnaubavaha, mesilasvaha ja silikoonpolümeeri vesiemulsioon r

Väljanägemine / värvus: Valge kreemjas vedelik

Lõhn: Meeldiv aroom

Erikaal: 0.936 – 0.966 at 20°C

pH: 7 - 9

Kasutustemperatuur: Toatemperatuur

VOC: 298 g/l

Säilivusaeg: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3405 20 00

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

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.

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.

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 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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