
VLASTNOSTI

Speciální houbička z pryžového polymeru pro
odstranění usazenin a nečistot z laků, skla,
plastů a dalších tvrdých povrchů.

✓ Obsahuje nový pryžový polymer – vydrží 4x déle než produkty na bázi jílu.
✓ Může být použita až 50x – šetří čas a peníze
✓ Odstraňuje všechny druhy znečištění – jeden produkt pro čištění všeho
✓ Jednoduché použití – nevyžaduje uhnětení

Název Zkrat
ka

Balení Obj. číslo

SMOOTHER 
SPONGE

KSS 1 x 1 ks 86625
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SMOOTHER SPONGE

POUŽITÍ

1. Ujistěte se, že povrch, který má být ošetřen a Smoother sponge jsou bez prachu nebo jiných 
nečistot, které mohou způsobit poškrábání.

2. Namažte povrch KENT Long Lasting Shinem.

3. Roztírejte Smoother spongem za použití středního tlaku a v přímkách.

4. Udržujte povrch dobře namazaný.

5. Očistěte povrch s KENT Finishing Microfibre Cloths

Smooth Sponge obsahuje nový revoluční pryžový polymer, který nahrazuje tradiční výrobky z jílu a
spolehlivě odstraňuje znečištění, jako je například přestřiky, usazeniny vodního kamene, pryskyřice
stromů, prach a rzi, brzdový prach, průmyslové usazeniny, hmyz atd.
Pevný polymer nemá rozpouštědla nebo nebezpečné přísady a nemá žádný negativní vliv na vrstvy
nátěru.
Smooth Sponge funguje perfektně s KENT Long Lasting Shine a může se také použít na zrcadla,
nárazníky, okna a pryž.

INSTRUKCE



INSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

➢ Před prvním použitím Smoother sponge, leštěte na 60 sekund sklo, abyste odstranili ochranný nátěr 
ze Smoother sponge a změkčili polymer. 

➢ Nikdy nepoužívejte na špinavých vozech nebo na horkých površích!

➢ Ninkdy nedávejte Smoother sponge do pračky nebo sušičky. Po použití opláchněte vodou a nechte 
vyschnout.

➢ Pracujte na malých plochách cca 30 x 30 cm.
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SMOOTHER SPONGE

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.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46

693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812

ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Báze: Pevný pryžový polymer

Barva: Modro - černá

Zápach: n/a

Specifická hmotnost: n/a

pH: n/a

Trvanlivost: 5 let

Celní nomenklatura: 34059090

Příslušenství: n/a


