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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

A14 SWIRL REMOVER POLISH - Полираща паста

А14 SWIRL REMOVER POLISH е лека полираща паста, която е създадена да премахва малки 
дефекти като холограми, драскотини и т.н. от боядисаните повърхности. Подходяща е за 
всички боядисани повърхности за всякакъв клас автомобили.  Използвайте 
А14 SWIRL REMOVER POLISH, за да постигнете безупречен огледален блясък. Cut Level 5/10.
А14 SWIRL REMOVER POLISH е БЕЗОПАСНА  за боята и е съобразена с изискванията за 
"Летливите органични съединения".

Разклатете добре преди употреба. Машинно използване: Използвайте пад от вълна или 
"Foam pad" за леки драскотини. Като първи пад може да използвате вълнен  и след това 
да смените с "Foam pad", за да подобрите повърхността. Препоръчваме използването на среден 
по твърдост Foam Pad.Нанесете равномерно върху зона 60х60 см. Започнете да полирате бавно 
с регулиране на натиска. Намалете натиска след изчезване на дефектите. Ръчно използване: 
Нанесете малко количество от продукта. Използвайте хавлиена микрофибърна кърпа, 
разтъркайте върху увредената зона до постигане на желания резултат.

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 дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дразнене на 
дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. 
Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Температура на запалване: >200F (>93.3C) 
БялВъншен вид:
Кремообразно течно
Характерен за продукта
1.0 g/cm³ 8.27 lbs/USGal (H2O = 1)  

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURA14-01-001  236 ml                           12
PURA14-01-003  946 ml                           6
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Pure Science. Perfect Finish.
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