
LONG LASTING SHINE

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý leštící produkt na bázi 
nanotechnologie, který poskytuje čistý a super 
vysoký lesk beze zbytků, šmouh a jiných 
nedokonalostí.

� Rychlý nástup lesku – beze zbytků, šmouh a jiných nedokonalostí.

� Vysoce lesklý výsledek s dlouhotrvající ochranou.

� Nízká spotřeba produktu – ekonomické použití.

� Neobsahuje křemen ani rozpouštědla – bezpečný pro použití v lakovnách.

� Přímo skvostné výsledky na  tmavých barvách – nezanechává žádné skvrny apod.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Long Lasting Shine LLS 500 ml - rozprašovač 85403

Long Lasting Shine je leštící produkt v rozprašovači vhodný pro všechny typy laku, plastů, gelů, nátěrů, skla atd. 

Lze ho aplikovat ručně nebo strojově k dosažení vynikajícího vzhledu na všech typech laků  včetně citlivých 

barev. Vynikající pro odstranění stop po brusné pastě apod.

Návod na použití:
Ručně:  Nastříkejte na leštěný povrch a ihned rozleštěte jemným leštícím hadříkem.

Strojově:  Použijte s leštičkou (800 – 1800 ot./min) pro vyvarování se stop po samotném leštění.

Řezné aplikace:  Pro rozleštění poškrábaných míst od brusky použijte P3000 spolu s pěnovo-vlněným polštářkem.

1. Aplikujte produkt na leštěný produkt. Nasaďte leštící polštářky a přejděte k leštění povrchu.

2. Jakmile začne mizet lehká mlha, snižte tlak.

3. Již bez tlaku leštěte povrch tak dlouho dokud nebude kompletně čistý.

Pro odstranění  nedokonalostí je lepší používat čisté leštící polštářky. Nepoužívejte složené nebo kombinované.

Pracujte pouze na umytých a čistých vozidlech.



Číslo výrobku: 85403

Název: Long Lasting Shine

Životnost: 18 měsíců

Vzhled: tekutá emulze s obsahem PTFE

Rizikové info:          není rizikový

Balení: 500 ml – rozprašovač

MSDS: ano

Hustota při 20°C: 0,993 g/cm3

pH: neutrální

Celní kód: 3405 3000

Rozpustnost ve vodě: rozpustná

VOC: 0 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

LONG LASTING SHINE

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:
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při styku s kůží: Neprodleně 
odstranit části oděvů znečistěné produktem. Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících 
potížích se poradit s lékařem. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat lékaře. Nepřivodit 
zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
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