X-TREME
X-TREME CAR WASH AND POLISH
Soluţie de spălare uscată şi polişare
» Curăţă impecabil FĂRĂ APĂ
X-TREME CAR WASH AND POLISH (XCWP) este un produs destinat curăţării
periodice FĂRĂ APĂ a caroseriei autovehiculelor, lustruirii şi protejării suprafeţeIor
acestora.
Îndeplineşte următoarele funcţii:
• Curăţă suprafeţele vopsite sau din materiale plastice ale automobilelor
murdărite de praf, uleiuri, reziduuri petrochimice din trafic, insecte, etc.,
fără a fi necesară utilizarea apei ca mijloc de curăţare;
• Conferă suprafeţei un grad sporit de luciu cu o profunzime remarcabilă şi o
înviorare a culorii;
• Îndepartează stratul degradat (oxidat) sau uşor zgâriat, contribuind la restaurarea suprafeţelor vopsite;
• Creează un film protector durabil, care apără suprafaţa vopsită de agresiunea mediului înconjurător (lumina solară,
precipitaţii), degradarea plastifianţilor din polimeri, abraziunea cauzată de murdărie;
• Împiedică apariţia petelor datorate picăturilor de apă;
• Obturează microporii din stratul de vopsea care acoperă caroseria, împiedicând degradarea acesteia datorită
fenomenului de îngheţare cu mărire de volum a apei în micropori pe timp de iarnă.

Avantaje:
• Curăță uniform și ceruiește într-un singur pas, fără utilizarea apei;
• După aplicare rămâne un film protector durabil care împrospătează culorile și le face mai strălucitoare;
• Fiind un repelent al apei, acest film previne ca picăturile de apă să lase urme după ploaie;
• Îndepărtează efectiv stratul oxidat și protejează ulterior;
• Mașina poate fi curățată şi polișată în orice loc;
• Este o metodă ecologică de curățare, cu costuri mai mici decât spălarea clasică.

Mod de utilizare:
Operaţiunile de aplicare-lustruire nu se vor executa sub directa acţiune a razelor soarelui, preferabil la umbră sau în spaţii
închise, adecvat aerisite. Se va evita aplicarea produsului pe suprafeţele fierbinţi ale caroseriei .
Produsul se foloseste ca atare.
Folosiţi două lavete curate şi uscate din bumbac moale, prima pentru curăţarea grosieră a prafului, noroiului, petelor etc. şi
a doua pentru polişare.
Nu spălaţi maşina înainte! O uşoară stropire cu apă poate fi necesară pentru îndepărtarea preliminară a noroiului grosier.
Pulverizaţi, de la o distanţă de cca. 20-30 cm, un strat subţire de XCWP pe o suprafaţă de cca. 0,5 mp a caroseriei vehiculului.
Lăsaţi cca. 1min. pentru ca soluţia să acţioneze asupra murdăriei, astfel încât acesta să devină uşor de îndepărtat. Formula lui
specială nu zgârie suprafaţa delicată a vehiculului pentru că fiecare pulverizare încapsulează complet particulele de mizerie
într-un înveliş protector de ceară.
Îndepărtaţi grosul murdariei cu una din lavetele de bumbac.
Polişati prin frecare circulară cu a doua lavetă din bumbac, până la obţinerea unui luciu perfect. Polişarea se poate realiza şi
cu un polişor convenţional sau orbital echipat cu un tampon din burete şi pâslă de lustruire, cu o viteză maximă de 2.400
r.p.m. În acest caz, în zonele inaccesibile polişorului electric (mânere uşi, scobituri, locuri înguste, etc.) completaţi manual
operaţia.
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Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid omogen, opalescent
Culoare: Alb
Miros: Uşor înţepător
Densitate la 20°C, g/cm³ : 0,90-1,00
pH: 8,00-10,00
Solubilitate în apa: Dispersabil şi miscibil
Temperatura de aprindere: > 50ºC
Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 12 luni cu condiţia
păstrării în ambalajul original etanş.
Ambalare:
•
•

Flacon 500 ml cu pulverizare, flacon 1 l
Canistre de 5 l, 20 l.

Marcaj:

Informatii privind securitatea :
Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la
dispoziţie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la
cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare
precum şi cele ce decurg din reglementările locale în
domeniul sănătăţii şi siguranţei.

Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a produsului
la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului.

