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INSTRUKCE

PLASTIC DRESSING

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Plastic Dressing KPD 400 ml - sprej 34706

Přípravek určený pro komplexní a dlouhodobé 
ošetření všech plastových a vinylových dílů.

✓ Neobsahuje silikon – bezpečný pro karosárny
✓ Oživuje původní barvy plastů a chrání je před vyblednutím – vylepšuje kosmetický vzhled

✓ Po vstřebání odolává vodě
✓ Je vhodný pro plasty, nárazníky, záslepky, boční lišty, kryty zpětných zrcátek, spoilery, lemy, vložky

střech a vinylové střechy
✓ Úsporný na použití

V důsledku prachu a špíny v karosárně je běžné, že dochází k ušpinění plastů, což zanechává dojem vybledlého a 
odbarveného plastu i po vyčištění. Je ale nutné vrátit zákazníkovi auto ve stavu „jako nové“. 

To přináší karosárně problém, protože většina produktů na obnovení vzhledu obsahuje silikon, který se nesmí používat. 

Plastic Dressing je produkt speciálně navržený na obnovení zvětralých plastů a vinylů, barvy a přírodního lesku. 

1. Důkladně očistěte ošetřovaný povrch pomocí All
Purpose Foam Cleaner.

2. Sprej protřepejte, aplikujte na čistou tkaninu a důkladně
rozetřete produkt na plastový povrch tak, aby nezůstaly
neošetřená místa.

3. Nechte alespoň 30 minut zaschnout. Schnutí je
možno urychlit díky přímému slunečnímu svitu.

4. Nechtěné vrstvy produktu na skle a ostatních místech
odstraňte pomocí All Purpose Foam Cleaneru.

5. Odstraňte všechny nechtěné aplikace z okolních dílů
nebo skla použitím KENT All Purpose Foam Cleaner

nebo Glass Kleen.



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.

PLASTIC 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

Číslo výrobku: 34706

Název:                      Plastic Dressing

Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Balení: 400ml – sprej

MSDS: ano

Hustota při 20°C: není určena
Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
VOC: 338 g/l

Kód celního sazebníku: 3405 20 00


