
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Auto Clay AC200 200 g 1 ks 85093
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INSTRUKCE

AUTO CLAY
Auto Clay je revoluční čistící tmel, který nedělá 
škrábance. Jednoduše a bezpečně odstraňuje četné 
povrchové nečistoty nejen v lakovnách a má široký 
rozsah použití.

✓ Jednoduché použití – není nutné školení.

✓ Rychlá náprava – úspora času.

✓ Bez obsahu rozpouštědel, kyselin nebo chemikálií – bezpečný pro uživatele i pro životní prostředí.

✓ Může být používán znovu a znovu – cenově efektivní, redukuje zásoby na skladě. 

✓ Odstraňuje barevný nástřik, např. zaschlý prach, vzdušný prach, nástřiky na glazovaných površích atd.

✓ Odstraňuje nečistoty z laků (např. emulzní rozprach).

✓ Odstraňuje průmyslový spad, kovový prach a mnoho forem kovového spadu atd. z nátěrů, skla, plastu, hliníku a chrómu.

✓ Šetří neuvěřitelné množství času a úsilí než tradiční postupy.

Skladování: Zabezpečte, aby byl produkt skladován ve vzduchotěsném kontejneru. Kontejner můžete znovu navlhčit 
přidáním několika kapek vody před uzavřením. Nevyžaduje žádné zvláštní metody likvidace.

1) Zajistěte, aby byl povrch zbavený písku a nečistot.
2) Ujistěte se, že hmota Auto Clay je čistá, bez písku a nečistot, které by mohly způsobit škrábance na povrchu.
3) Lubrikujte povrch přípravkem Showroom Glaze nebo mýdlovou vodou.
4) Uřežte malý kousek Auto Clay, vytvořte kuličku a poté ji mírně stlačte.
5) Kouskem hmoty převalujte po povrchu, jako při leštění, k odstranění nečistot z povrchu.
6) Leštění dokončete přípravkem Showroom Glaze, dosáhnete tím hladkého dokonalého lesku.

TIP: Před použitím umístěte Auto Clay do lednice, docílíte tím větší aktivní brusnosti.



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.

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

AUTO CLAY

Kód produktu: 85093

Název: Auto Clay

Životnost: 36 měsíců
MSDS: ano

Kód cel. sazebníku: 3405 3000

Rizikové info: není škodlivý
Hmotnost: 200 gramů


