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INSTRUKCE

TOPDRESS – WATERBASED TYRE DRESSING

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Topdress TD5 5 l kanystr 85752

Přípravek na ošetření pneumatik a gumových 
materiálů na bázi vody bez obsahu silikonu.

Produkt na bázi vody oživující gumu a pneumatiky. Snadno pronikne na celý povrch pneumatiky. 
Pneumatika poté uschne do skvělého nového lesku. 
Ideální pro autosalony a na interiérové pryžové prvky napr. rohože. Nehořlavý.
Na rozdíl od mnoha produktů pro oživení gumy na bázi vody, Kent Topdress pokryje lehce povrch 

pneumatiky nebo pryže zcela bez námahy. Navíc tvoří pozoruhodně málo pěny, což je důležité pro 
rychlejší dokončení prací na vozidle.

✓ Snadná aplikace na povrch pneumatik pomocí hadříku, štětce nebo rozprašovače.

✓ Po zaschnutí vytvoří na pneumatikách nový lesk.

✓ Ideální pro použití v autosalónech.

✓ Jednoduchá aplikace pro obnovu pryžových dílů v interiéru vozidla např. rohože.

✓ Je nehořlavý a bez obsahu silikonu. Je vhodný i pro použití v oblasti lakoven.

✓ Neodbarvuje a netvoří žádné skvrny v okolí.

1. Povrchy, kam se bude produkt aplikovat, by měly být čisté a suché.
2. Aplikujte pomocí spreje, štětce nebo hadříku.
3. Nechte uschnout.



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.
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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

Kód produktu: 85752

Název: Topdress Waterbased Tyre Dressing

Kód cel. sazebníku: 29054500

Barva: světle zelená
Životnost: 24 měsíců
VOC: 20 g/l

MSDS: ano

Konzistence: kapalná
Vůně: jablko, sladká


