
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

 A64 Jade Tire Protectant - Протектор дресинг за гуми

A64 JADE TIRE PROTECTANT е акрилен протектор дресинг за гуми на водна основа, НЕ 
съдържащ силикон. Покритието изсъхва за минути и отблъсква вода, мръсотия и други 
замърсители, и остава върху гумите с месеци, вместо седмици.  A64 Jade Tire Protectant 
може да се нанася в няколко слоя, за да осигури адаптивни нива на блясък от прясно 
почистени гуми до лъскав и бляскав завършек, както при стандартните силиконови 
дресинги.

Продуктът е готов за употреба и може да се нанася със стандартните апликатори за гуми. 
Уверете се, че гумата е хубаво почистена, обезмаслена, измита и суха. Изсипете от продукта 
върху апликатор и нанесете равномерно по гумата, обръщайки специално внимание при 
гуми с бял борд тип "whitewalls". Избършете излишното с  кърпа. За допълнителен блясък 
може да повторите. Препоръчително е изчакване от 15 минути между слоевете, за да може 
продуктът да изсъхне хубаво.

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се 
на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето 
продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар. 

Може да причини алергична реакция. Може да предизвика дразнене на очите. Прекомерното 
вдишване може да причини дихателно дразнене. Поглъщането може да причини стомашно-
чревно дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене. 
Може да предизвика алергична реакция с кожата.

Температура на запалване: >100 °C at 101.3 kPa or 1 atm (closed cup)
БялВъншен вид:
Течно
Характерен за продукта
1.074 g/cm³ 8.95 lbs/USGal (H2O = 1)

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Part. No.  Size Unit/Case

PURА64-01-000  125 ml                           1
PURА64-01-001  750 ml                           1
PURА64-01-002  5 L                                   1

PURIS  

Pure Science. Perfect Finish.
Каруош ЕООД, София 1404, ул. Околовръстен път 45, моб.: +359 889 14 10 04; +359 877 92 50 00; 

+359 887 70 47 47 e-mail: info@puris.bg,       @PURISBULGARIA; www.puris.bg 


