
CLEAR IMAGE LIQUID WAX 2

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

KENT Clear Image Liquid Wax je zvláštní
vyvážený leštící přípravek, který byl 
speciálně vyvinutý pro dosažení zářivého 
lesku leštěných ploch. Zároveň vytváří na 
finálním laku ochrannou vrstvu pro 
dlouhodobý výsledek i při běžné údržbě v 
myčkách. Je v prvé řadě pro ruční
aplikaci, odstraňuje i nečistotu ze silnic, 
lehkou oxidaci a zabraňuje jejímu
opětovnému usazování. Lze jej také
aplikovat pomocí leštičky!

34548473 ml – sprejLW2Final Clear

Obj. čísloBaleníZkratkaNázev

Nový automobil:
KENT Clear Image Liquid Wax je s jistotou mnohostranných tekutých - vosků na trhu. Je ideální k čištění a leštění

nového automobilu. Propůjčí mu zvláštní vysoký lesk, chrání lak, chrom a plochy před povrchovou oxidací. 

Obsahuje hloubkové čistící složky, které vytváří ochranný dlouhodobý film.

Ojetý vůz:
U ojetého vozu bez obtíží odstraní lehkou až střední oxidace laků. Také odstraní nečistoty, dehet a hmyzy z laku 

a chromu. Propůjčuje jednotný lesk a zanechá jej i několik měsíců jako ochranný film na vozidle.

Čluny, obytné vozy, motorky:
I tato vozidla mohou být bezproblémově a rychle očištěna a natřený voskem. Jednoduchá aplikace je v tomto 

případě - „ nanést a setřít„, výsledek je dokonalý.

KENT Clear Image Liquid Wax obsahuje silikon - polymer a měl být aplikován nejdříve po 90 dnech od lakování.

� Odstraňuje nečistotu z vozovky a dehet – odstraní i lehkou a střední oxidaci.

� Jednoduchá aplikace, snadno se nanáší.

� Nezanechává žádné zbytky – propůjčuje povrchům jeden ochranný film.

� Nezanechává šmouhy ani kruhové efekty – jednotný zářivý lesk.

� Pro všechny typy automobilových laků – neobsahuje žádná tvrdá brusiva.
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Číslo výrobku: 34548

Název: Clear Image Liquid Wax 2

Životnost: 12 měsíců od data výroby

Rizikové info:          zdraví škodlivý

Balení: 473 ml – sprej

MSDS: ano

Konzistence: tekutina

Rozpustnost ve vodě: schopný disperze

Zápach: bez zápachu

Celní kód: 820550990

Hustota při 20°C: 0,99 g/cm3

VOC: 424 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

CLEAR IMAGE LIQUID WAX 2

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.

První pomoc: Obecná upozornění: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách,proto je nutný lékařský dohled 

48 hodin po nehodě. Při nadýchání: Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí. Při styku s kůží: Ihned 
omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a 

poradit se s lékařem. Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.

Upozornění: Obsahuje methanol

R 10 Hořlavý.

R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/38 Dráždí oči a kůži.

R 68/20/21/22 Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Zdraví
škodlivý.


