
REFLEX

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Ochranná leštící světle modrá 
směs na bázi vosků a pryskyřic 
vyvinutá pro konečnou úpravu a 
na ochranu nových a 
předváděných aut.

Název Balení Obj. číslo

Reflex 500 ml – rozprašovač 84188

Reflex 5 l – kanystr 84488

➢ Poskytuje zářivý vzhled – doporučuje se po použití jemné brusné pasty nebo ke konečné úpravě lesku.
➢ Indikován k přípravě a ochraně chromovaných dílů.
➢ Odstraňuje otisky prstů, zbytky soli, skvrny a leštící pudr z lakovaných povrchů. 
➢ Odstraňuje zbytky abrazivní pasty a leštidel z plastů a pryžových povrchů.
➢ Poskytuje efektivní a dlouhotrvající ochranu před špatnými vlivy počasí.
➢ Může být používán každý den k odstranění čerstvých nečistot před tím, než zaschnou nebo napadnou lak.
➢ Může být použit i na nové laky. Není agresivní – neobsahuje chloráty.
➢ Bez obsahu rozpouštědel – VOC=0.

➢ Navržený pro zvýšení lesku a uhlazení, přidává barvě na hloubce.
➢ Spojuje novou generaci pryskyřic a tím přispívá k prodloužení ochrany laku.
➢ Rychlé a jednoduché použití: nanesete – setřete.
➢ Vhodný pro všechny akrylové emaily, laky, urethany a základních barvy či čiré laky jak na přelakované povrchy,

tak i na tovární použití na auta, autobusy, motorky, nákladní auta, letadla, lodě, karavany atd.
➢ Na vodní bázi, nezabarvuje ani nepráší – antistatický.
➢ Neabrazivní – spolu Microfibre cloth povrch nepoškrábe, nedělá pruhy, dokonce ani na přímém slunci.
➢ Nezanechává zbytky na které by se lepil prach a nezanechává je ani v tkanině.
➢ Nemastné složení – použitelný jako náhrada vosků.
➢ Unikátní vysoce klouzavý hmatový dojem.
➢ Bezpečný pro karosárnu, netvoří žádnou vzdušnou kontaminaci silikonem.

Návod na použití:

1. Před použití protřepte. 
2. Zajistěte, aby byl čištěný povrch studený na dotek a bez prachu.
3. Naneste tekutinu rovnoměrně rozstřikovačem nebo tkaninou a setřete film z lakovaného povrchu čistou 

tkaninou Microfibre cloth. Důležité: Nenechte produkt na povrchu odpařit.
4. Otočte tkaninu a vyleštěte povrch do požadovaného lesku.



Číslo výrobku: 84188, 84488

Název: Reflex

Životnost: 12 měsíců od data výroby
Rizikové info:          není rizikový
Balení: 500 ml – rozprašovač, 5 l – kanystr

MSDS: ano

Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Zápach: charakteristický
Složení: směs vosků a pryskyřic
VOC: 0 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

REFLEX

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: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. 
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.

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem
ani vyhlášce nebezpečných látek.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz


