
Super Co-Polymer Dewaxer

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Koncentrovaný čistič a efektivní odstraňovač vosků 
a konzervačních vrstev pro kopolymerové a 
akrylové povrchy, především u nových automobilů.

 Alkalický čistící prostředek pro rychlé a efektivní odstranění ochranných nátěrů.

 Určený pro strojové i ruční použití.

 Lze použít za tepla i za studena.

 Ekonomický, díky své koncentraci.

 Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením EPaR (ES) 

č.648/2004 o detergentech.

Speciální koncentrovaný čistící prostředek pro rychlé 
a účinné odstranění ochranných vrstev u nových 
automobilů (kopolymerové a akrylové vrstvy).

POZOR:

Produkt v žádném případě nenechte zaschnout na 
laku, gumě nebo plastových dílech, abyste 
zamezili vzniku skvrn.

Nepoužívejte na ohřátých plochách ani na slunci. 

Nepoužívejte na eloxované plochy ani na hliník. 

Před použitím odstraňte všechny nechráněné 
hliníkové díly.

Název Balení Obj. číslo

Super Co-Polymer Dewaxer 1L 1 l lahev 85741/1

Super Co-Polymer Dewaxer 5L 5 l kanystr 85741

Super Co-Polymer Dewaxer 25L 25 l kanystr 85742

Návod na použití: 
Strojové použití: 
1. Super Co-Polymer Dewaxer naplňte přímo do

vysokotlakého čističe a při 60-70°C a nízkém tlaku
aplikujte na celé vozidlo. 

2. Nechte 2-3 minuty působit, ale nenechte uschnout!
3. Jakmile je konzervační vrstva odstraněna z laku, 

opláchněte důkladně čistou vodou.
Ruční použití:
1. V poměru 4 až 6:1 zřeďte s vodou a nastříkejte pomocí

rozprašovače. 
2. Vetřete měkkou houbou na aplikovaný povrch a udržujte

povrch mokrý. 
3. Pokud je třeba, opakujte tento postup, dokud není

konzervační vrstva z laku zcela odstraněna a opláchněte
vodou.



Číslo výrobku: 85741/1, 85742
Název: Super Co-Polymer Dewaxer 1L, 5L, 25L
Životnost:               24 měsíců 
Riziko: žíravý
Barva produktu:     bledá
Konzistence:         kapalina
MSDS: ano
Vůně: charakteristický
Rozpustnost ve vodě: úplně mísitelná
VOC: 40 g/l
Nebezpečná složka: hydroxid sodný

TECHNICKÉ PARAMETRY

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.
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