
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce kvalitní voskové leštidlo, vyvinuté ze směsi
přírodních vosků zajišťuje optimální trvanlivý a

vysoce lesklý povrch, odolný proti vodě.

Vynikající pro detailing Vašeho vozu.

✓ Obsahuje karnaubský a včelí vosk - pro trvanlivost a lesk

✓ Obsahuje silikonový polymer - pro snadné roztírání a vysokou odolnost proti vodě
✓ Vysoce lesklý povrch - neabrazivní
✓ Snadné nanášení / rozleštění - vyžaduje se minimální úsilí.
✓ Vhodný pro použití na všech automotive lakovacích systémech - všestranný

KENT Spray Wax je ideální pro leštění všech lakovaných a tvrdých povrchů, včetně kovů, chromu, plastových
ozdob, motocyklových šťítů, skel, zrcadel apod. Je ideální pro kancelářské vybavení, nábytek, skříně, stoly,

pracovní desky, dlaždice, smalt, umakart, vinyl, interiéry karavanů. KENT Spray Wax nabízí vysoce odolnou

bariéru proti vodě, velmi lesklou povrchovou úpravu a příjemnou vůni.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Spray Wax WAX 500 ml sprej 86637

1. Používejte při pokojové teplotě a ujistěte se, že je povrch čistý a suchý.
2. Před použitím je důkladně protřepat.
3. Zvedněte vzpřímené a aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm.

4. Po nanesení produktu, vyčkejte až se na ošetřené ploše vytvoří jemně matný povrch a pak rozleštěte do 
vysokého lesku s KENT Finishing Micro Fibre Cloth.

UPOZORNĚNÍ: Neaplikujte na horké povrchy, může to způsobit příliš rychlé vysušení leštěnky a zanechání stop a 
šmouh na povrchu.
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INSTRUKCE

SPRAY WAX



Číslo výrobku: 86637

Název: Spray Way

Životnost: 24 měsíců
Balení: 500 ml – sprej

Barva: krémově bílá
Báze: vodní emulze karnaubské vosku, včelího vosku a silikonového polymeru
Konzistence: kapalina

Aroma: příjemná vůně
Celní kód: 3405 20 00

VOC: 298 g/l

Pracovní teplota: pokojová teplota
Specifická hmotnost: 0,936 - 0,966 při 20 ° C

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.

SPRAY WAX

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


