
NanoMagic Twin
Wax
Wosk konserwujący najnowszej generacji

page 1 of 2Wosk konserwujący najnowszej generacji o bardzo dobrych właściwościach w zakresie
ochrony, trwałości, głębokiego połysku, hydrofobizacji (efektu perlenia), efektu „easy to
clean” i wolnego od mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zastosowanie
wielofunkcjonalnych komponentów reaktywnych w połączeniu z komponentami
pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki nano łączą się na stałe z
powierzchnią, gwarantuje trwałą konserwację wysokopołyskową i polepszoną widoczność
podczas deszczu. NanoMagic Twin Wax przy regularnym stosowaniu pielęgnuje i
impregnuje wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz materiały dachów
kabrioletów, zapobiegając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. NanoMagic Twin Wax
przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Można go
stosować jako wosk gorący, zimny lub w piance (maszynowo i ręcznie). Osiąga optymalne
wyniki nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej wody użytkowej i
niekorzystnych kształtów dmuchawy. Posiada przyjemny zapach. Nadaje się również
optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.Nie zawiera węglowodorów
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

Areas of use
Portalowe myjnie samochodowe, myjnie automatyczne, myjnie samoobsługowe,
wytwornica piany itp.

Recommendations for use
Nanosić za pomocą pompy dozującej bez rozcieńczania lub w postaci rozcieńczonej w
stosunku do 1:4. Zalecane zużycie na jeden samochód osobowy: wosk gorący/zimny:
12-18 ml. Wosk w piance: 12-18 ml. Wosk premium: 15-22 ml. Myjnie samoobsługowe i
aplikacja ręczna (urządzenia niskociśnieniowe i wytwornica piany): 1:200 do 1:500
(rozcieńczenie końcowe). Zgodność z normami VDA, klasa A.

Container
Container Item no.
210 L 220210
20 L 220020

pH-value: 5

Warnings
Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.;

Notice
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be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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