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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 13.04.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 33/12/01/2021 (P001084). 

AUTOŠAMPON S VOSKEM 
Auto-Wasch & Wachs 

POPIS Prostředek pro rychlé a občasné ošetření laku. Udržuje, chrání a leští lak automo-
bilu v jednom pracovním kroku. Snadno odstraňuje nečistoty a nezanechává 
žádné vápenaté usazeniny. Usnadňuje čistění laku kůží a zvýšeným leskem op-
ticky zlepšuje vzhled vozidla. Nabízí spolehlivou ochranu proti povětrnosti a agre-
sivním vlivům životního prostředí. 

VLASTNOSTI - vysoký mycí a čisticí účinek 
 - vhodný pro polykarbonátové plastické hmoty 
 - chrání lak před agresivními účinky životního prostředí a povětrnosti 

- čištění a ochrana laku v jednom pracovním kroku 
- obsahuje karnaubský vosk 

TECHNICKÁ DATA Báze : smáčedla, vosky 
Barva / vzhled : oranžová  

 Forma : kapalina 
 Zápach / vůně : charakteristická 

Hustota při +20 °C : 1,02 g/cm3 
 Rozpustnost : rozpustný ve vodě 
 Hodnota pH (koncentrát) : 5,8 
 Hodnota pH (směs) : 6,5 
 Minimální trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny lakované plochy. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Lahev s autošamponem je potřeba před použitím důkladně protřepat. Potom se 
autošampon smíchá s vodou, 30 ml (přibližně obsah dvou víček) stačí pro 10 litrů 
vody. Směs se nanáší rovnoměrně na čištěné plochy pomocí mycí houby. Nako-
nec se ošetřený povrch opláchne čistou vodou a osuší se, nejlépe jelenicí. Pravi-
delné používání zajišťuje optimální péči o lak. 

POZNÁMKA Pozor! Neaplikovat prostředek na horké laky, horké povrchy nebo na přímém 
slunci! Před aplikací zkontrolovat vhodnost a kompatibilitu prostředku! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 1542 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 2736 GB-DK-FIN-N-S 
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