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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 01.03.2023 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 31/12/01/2021 (P001094). 

LESKLÝ VOSK 
Glanzsprühwachs 

POPIS Ochranný vosk s dobrým čisticím účinkem a vysokým leskem. Snadno a rychle 
odstraňuje lehké silniční znečištění a mastnoty bez vzniku jemných škrábanců. 
Vlivem super lehkého rozleštění (jako stírání prachu) vzniká na všech druzích laků 
hladká vrstva s vysokým leskem a velmi dobrou barevnou hloubkou. Vzniklá 
ochranná vrstva zahlazuje jemné škrábance a chrání lak před účinky povětrnost-
ních vlivů. 

VLASTNOSTI - super lehké rozleštění 
 - vysoký zrcadlový lesk 
 - chrání před agresivními vlivy životního prostředí 
 - odstraňuje mastnoty a lehké silniční znečištění 
 - výborná dlouhodobá ochrana 
 - velmi produktivní 
 - oživuje barvu laku 

- aplikace bez vzniku škrábanců 
- bez obsahu silikonu 

TECHNICKÁ DATA Báze : vosky 
Forma : kapalina, aerosol 

 Barva / vzhled : béžová 
 Zápach / vůně : charakteristický  
 Doporučená teplota při aplikaci : +10 – +25 °C 

OBLAST POUŽITÍ Výborný vosk pro občasnou ochranu laku. Optimální ošetření laku proti povětr-
nostním vlivům. Vhodné pro standardní i metalické laky, obnovené i vhodně ošet-
řené, a rovněž pro rychlou obnovu lesku u nových, a případně i u použitých vozidel 
ve výstavních halách. 

POZNÁMKA Čistí, leští a chrání v jednom pracovním kroku. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Snadné a rychlé použití vosku minimalizuje náklady na práci. Při větších znečiště-
ních je potřeba ošetřované plochy nejprve důkladně umýt a osušit. Dózu s voskem 
před použitím silně protřepat. Vosk tence a rovnoměrně nastříkat na ošetřovanou 
plochu. Postupovat po částech. Následně nanesený vosk na ploše rovnoměrně 
rozetřít a rozleštit pomocí měkké textilní utěrky nebo Liqui Moly Utěrky z mikrovlá-
ken (obj. č. 1651). Případně použít na leštění suchou vlněnou látku. 

 Buničina nebo papírové utěrky nejsou pro rozleštění a ani pro následné leš-
tění doporučené. 

 Poznámka: Vosk nenanášet na velmi horké plochy karosérie a ani na přímém pl-
ném slunci. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 1647 D-GB-I-E-P 
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