
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Spray Wax Zero --- 500 ml sprej 86837
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INSTRUKCE

SPRAY WAX ZERO

Prémiový leštící prostředek na bázi přírodních vosků bez obsahu 
silikonu.

✓ Bez obsahu silikonu – 100% bezpečný
✓ Pokročilá vosková technologie – zvyšuje hloubku barvy
✓ Na lakovaných plochách tvoří zrcadlový efekt
✓ Vysoce odolný vůči vodě a nečistotám
✓ Rychlá a jednoduchá aplikace
✓ Všestranné využití – nezanechává stopy či zbytky 

1. Aplikujte na čistý a suchý povrch
2. Před použitím dostatečně protřepte
3. Při aplikace držte přípravek vzpřímeně a nanášejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm

4. Ihned po nanesení rozleštěte přípravek krouživými pohyby měkkou a čistou tkaninou
5. Přípravek nanášejte v rozmezí teplot 10°C - 25°C

• Sprej bez obsahu silikonu – je vhodný na všechny tvrdé povrchy (barva, sklo, plast dřevo)

• Speciální vrstva dlouhodobě ochrání povrch před vnějšími vlivy, odpuzuje vodu a nečistoty

• Vosk zároveň zajišťuje vysoký lesk a pružnost povrchu

• Jeho bezsilikonová báze z něj dělá skvělého společníka do karosáren i lakoven



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.

• Nepoužívat v lakovací kabině
• Nepoužívat na povrchy jejichž následná nízká přilnavost by mohla způsobit zranění
• Nepoužívat na čelní skla

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 ZERO

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

Číslo výrobku: ---

Název: SPRAY WAX ZERO

Barva: Žlutá
Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          ---

Balení: 500 ml – sprej

MSDS: ---

Teplotní odolnost: ---

Viskozita: ---

Hustota: ---

VOC: 357 g/l

Kód celního sazebníku: ---

Odolnost ve vytvrzeném stavu: ----

Zkouška solným postřikem: ----


