
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Málo pěnicí šampon používající nanotechnologie, bez

obsahu silikonu.

✓ Cenově výhodná - Nízká pěna umožňuje rychlejší oplachování, což urychluje čištění vozidla

✓ Rychlé sušení - Není třeba užívat jelenice, protože 90% vody steče a zůstane pouze malé množství.
✓ Beze šmouh - Žádná rozmazaná skla

✓ Brilantní jasný lesk - Zanechává dokonalý povrch

✓ Super úsporný - Pouze 15 ml na 5 l vody, což je polovina koncentrace běžných šamponů
✓ Šetrné k životnímu prostředí - Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku splňují kritéria

biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Šampon Kent Nano Wash & Wax používá nanočástice, aby dosáhl úrovně kvality a účinnosti čištění, které nebylo

nikdy dosaženo v tak krátkém čase.

Co je ještě lepší než jeho čisticí výkon, je jeho hospodárnost. Vzhledem k tomu, že Nano Wash & Wax je účinný
čistič s nízkým obsahem pěny, stačí plechy opláchnout vodou, což šetří náklady na pracovní sílu spojené s

manuálním sušením vozidla.

Nano Wash & Wax také obsahuje směs vosků, které zanechávají vysoký lesk a v mnoha případech snižují potřebu
použití leštěnky/vosku.
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NANO WASH & WAX

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Nano Wash & Wax Shampoo 1L NWW1 1 l láhev 85746/1

Nano Wash & Wax Shampoo 5 L NWW5 5 l kanystr 85745

Nano Wash & Wax Shampoo 25 L NWW25 25 l kanystr 85746

1. Nařeďte v poměru 15ml/5l teplé vody

2. Vůz umyjte ručně houbou nebo vhodným kartáčem tímto roztokem a nakonec opláchněte vodou a nechte

uschnout

Pozn.: Nepoužívejte příliš silný koncentrát, není to ekonomické a zanechává šmouhy. Nepoužívejte na horké
povrchy ani na přímém slunci!

INSTRUKCE



Životnost: 24 měsíců

Konzistence: kapalina

Bezpečnostní list: ano

Barva: modrá

Vůně: neutrální

pH: 4

VOC: 0 g/l

Kód celního sazebníku: 3402 21200

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.

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlášce nebezpečných látek.

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.

NANO WASH & WAX
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