
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

D52 Hyper Shine Dressing - Дресинг интериор/екстериор

D52+  HYPER SHINE DRESSING PLUS е концентриран дресинг, който се разрежда с вода, в 
съотношение, зависещо от това дали ще се използва за интериор или екстериор. 
Използва се за винил, пластмаси, гуми, гумени уплътнения и двигатели. D52+ HYPER SHINE 
DRESSING PLUS  е подобрена версия на традиционния дресинг като създава допълнителен 
блясък и е по-дълготраен, заради увеличеното съдържание на силикон. Не е токсичен! 
НЕЗАПАЛИМ.

Разклатете добре преди употреба! Екстериор:Разредете от 1:1 до 1:5 с вода за употреба върху  
гуми, 1:5за двигателен отсек и 1:1 за гумени уплътнения. Интериор: Разредете 1:10 до 1:20 за 
всички интериорни пластмасови елементи. Нанася се чрез пръскане директно върху 
повърхността или с чиста кърпа или апликатор. Оставете препарата да престои за максимален 
блясък и защита, ако има нужда избършете излишното с чиста и суха кърпа. Ако желаете повече 
блясък нанесете повторно. Използвайте редовно за максимална защита. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте върху повърхности, при които гладкостта не е желателна или 
безопасна: педали, подложки, скоростен лост, волан и др.

При контакт с очи: Изплакнете с вода за 15 минути, обадете се на лекар, ако дразненето 
продължава. При вдишване: Излезте на чист въздух, повикайте лекар, ако дразненето 
продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

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.

Температура на запалване: Неопределена
СветлоВъншен вид:
Течно
Плодов
0.92 g/cm³, 7.65 lbs/USGal (H2O = 1)    

Физическо състояние:

Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURD52-01-001  750 ml                           1
PURD52-01-000  125 ml                           1

PURD52-01-002  5 L                                   1
PURD52-01-003  20 L                                 1
PURD52-01-004  200 L                               1
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