
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Prostředek určený pro ošetřování a leštění (např. 
nových automobilů v autosalonech, produktů před 

prodejem, na výstavách apod.) 

 Neobsahuje vosky, petrolej ani silikon – bezpečný pro lakovny 

 Neškrábe povrch ani na něm nedělá pruhy 

 Neodstraňuje přirozené ochranné oleje z kůže 

 Bezpečně odstraní prach, mírná znečištění, olejové otisky prstů a lehké vodní skvrny 

 Ideální jako smáčedlo při lokálním broušení/leštění 

Odstraňuje prach, jemnou silniční špínu, olejové otisky prstů a vodní skvrny, je vynikající pro bezvodní 
mytí mírně znečištěných aut. Showroom Glaze je bezpečný pro všechny typy laků, kovy, sklo, plastových 

a pryžových obrub a nejlépe účinný bude na předem vyleštěných hladkých površích. Neobsahuje žádné 

vosky, petrolej ani silikon. 

1. Jemně protřepte a nastříkejte na suchý povrch, pracujte najednou na malé části. 
2. Vyleštěte čistou utěrkou/ručníkem k dosažení hladkého vysokého lesku.  

3. Vyhněte se kontaktu s koberci, sedačkami a tkaninami. 
4. Neaplikujte na povrch před lakováním. 
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INSTRUKCE 

SHOWROOM GLAZE 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Showroom Glaze KSG 500 ml – dóza 84954 



Číslo výrobku:          84954 

Název:                       Showroom Glaze 

Životnost:  18 měsíců 

Balení:     500 ml – dóza 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 0,99 g/cm3 

Barva:   světle červená 

Kód celního sazebníku: 3402 90 90 90 

VOC:  0 g/l 

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. 

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 

SHOWROOM GLAZE 


