
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Čistič s unikátním složením, který propůjčuje
přirozený lesk a obnovený vzhled pneumatik v
jednom kroku.

 Bez obsahu silikonu - bezpečný pro použití v lakovnách

 Odpuzuje vodu z povrchu

 Speciálně navržen k obnově barvy s přirozeným leskem

 Předchází zahnědnutí gumových materiálů

 Chrání proti zvětrávání, předčasnému stárnutí, silničnímu prachu a nečistotám

 Nesmyje se, chrání proti praskání

Tyre Dressing čistí a obnovuje v jednom kroku. Vyvinut k obnově barvy s přirozeným leskem, předchází
zahnědnutí pneumatik a chrání proti zvětrávání a předčasnému stárnutí. Tyre Dressing neobsahuje žádný silikon,
proto je kompletně bezpečný pro použití v lakovnách.
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TYRE DRESSING

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Tyre Dressing KTD 400 ml – sprej 86952

1. Umyjte nadměrně zablácené pneumatiky před aplikací Tyre Dressingu.
2. Před použitím dobře protřepejte.
3. Nastříkejte dobře na boční stěnu pneumatiky a nechte 5-10 minut zaschnout.
4. Pro optimální výsledek by měl být nanesen i druhý nástřik produktu Tyre Dressing.

Poznámka: Nestříkejte produkt na běhoun pneumatiky ani na brzdové součástky.

INSTRUKCE



Číslo výrobku: 86952

Název: Tyre Dressing

Životnost: 24 měsíců

Balení: 400ml – sprej

Hustota při 20°C: není určena

Vůně: jemná

Barva: bílá

Konzistence: pěna

Rozpustnost ve vodě: schopná emulgovat

VOC: 93 g/l

Kód celního sazebníku: 3405 90 100

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.

TYRE DRESSING

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


