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INSTRUKCE

LONGLIFE – EXTERIOR PLASTIC TREATMENT

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Longlife – Exterior Plastic

Treatment

LEPT 500 ml – lahev 85749

Dlouhodobá péče o všechny vnější plastové díly bez obsahu 
silikonu. Oživuje a „opravuje“ skvrny a zašlé plastové plochy, 
zanechává původní originální vzhled.

✓ Dlouhodobá konzervace bez šmouh po odtékající vodě.

✓ Vynikající ochranná vrstva. 

✓ Jednoduché použití.

✓ Obnovuje a chrání.

✓ Perfektní výsledek také při pohybu vozidla v dešti a sněhu.

✓ Neobsahuje silikony – vhodný i pro aplikace v blízkosti lakoven.

Díky propracovanému složení je Longlife vhodný pro obnovu plastových dílů, které jsou velmi zašlé nebo 
porézní a kde původní konzervace již ztratila svůj význam. Longlife je ideální prostředek k obnově a úpravě 
ozdobných plastových lišt, které díky již existující poréznosti a zvětrávání nelze ošetřit běžnými silikonovými 
nebo gelovými produkty. 
Longlife oživuje vyblednuté venkovní plastové díly: nárazníky, postranní příchytky lišt, vnější pouzdra zrcátek, 
spojlery atd. 

Díky němu nezůstávají šmouhy po odtékající vodě, ani u vozů, které stojí venku na výstavních plochách.
Longlife neobsahuje silikony.

1. Důkladně zbavte ošetřovaný povrch nečistot a silikonů a nechte povrch uschnout. 

2. Před použitím protřepejte.
3. Naneste produkt rovnoměrně pomocí houbičky.
4. Po 1 hodině již nebude déšť zanechávat stopy a po 24 hodinách je konzervace vytvrzená.



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.

LONGLIFE – EXTERIOR PLASTIC TREATMENT

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
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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

Číslo výrobku: 85749

Název: Longlife – Exterior Plastic Conditioner

Životnost: 24 měsíců
Rizikové info: není
VOC: 616 g/l

Hustota při 20°C: 0,86477 g/cm3

Balení: 500 ml - láhev
Konzistence: kapalná
Kód celního sazebníku: 3405 30 00

Upozornění: Použité houby/utěrky/hadry mohou samovolně vzplanout nejsou-li 

umyty v teplé mýdlové vodě.


