
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Vysoce účinná silikonová emulze, která může být 
ředěna vodou k dosažení požadovaného 

výsledku. 

 Lze jej ředit vodou k dosažení potřebného výsledku 

 Pro ošetření plastů v motorovém prostoru, interiéru vozidla, přístrojových desek a jiných plastů 

  Bez obsahu rozpouštědel, není hořlavý – šetrný k životnímu prostředí 
 Snadné a všestranné použití 

Pokud je Aqua Dressing neředěný, dosáhnete hlubokého a vysokého lesku. Pokud je ředěný vodou, je 

výsledek odstupňován přes lehkou zář až k přirozenému lesku. Může být použit pro ošetření plastových 

dílů v motorovém prostoru, interiéru vozidla, přístrojových desek a jiných plastových dílů. Při zpracování 
dřeva se používá jako prostředek pro dosažení skluzu pil, hoblovaček, protahovaček apod. 

1. Naneste Aqua Dressing v interiéru auta pomocí utěrky nebo rozstřikovače.  

2. Přetřete a nechte uschnout.  

 

Použijte jej neředěný k docílení vysoce lesklého výsledku, nebo můžete Aqua Dressing zředit až v 

poměru 3:1 (3 díly vody, jeden díl produktu) k docílení přirozeného lesku. 

 

Pro úpravu motorů:  Nastříkejte na čistý motor a nechte uschnout 
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INSTRUKCE 

AQUA DRESSING 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Aqua Dressing KADR 500 ml – rozprašovač 8695105 

Aqua Dressing KAD5 5 l - kanystr 86951 



Číslo výrobku:          8695105, 86951 

Název:                       Aqua Dressing 

Životnost:  36 měsíců 

Balení:     500ml – rozprašovač, 5 l – kanystr 

Konzistence:  neprůhledná bílá tekutina 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 1,00 g/cm³  

Vůně:   mírná 

Rozpustnost ve vodě: mísitelná 

VOC:  0 g/l 

Kód celního sazebníku: 3402 90 90 1 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

AQUA DRESSING 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


