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DETAILER – RYCHLÁ PÉČE O LAK 
Detailer Lackschnellpflege 

POPIS Vysoce účinný a lesk zvýrazňující detailer s inovativním ochranným vzorcem. Pro 
rychlou a snadnou péči o lak bez politury. Odstraňuje lehké znečištění jako je 
prach nebo skvrny od vody a dodává laku brilantní hluboký lesk. Utěsňuje povrch 
laků po dobu několika týdnů a nabízí vynikající vodoodpudivý účinek a dlouhodo-
bou ochranu před agresivními vlivy prostředí. Po dlouhou dobu udržuje na laku 
ochrannou vrstvu a redukuje opětovné usazování nečistot. S příjemně ovocnou 
vůní manga. 

 
VLASTNOSTI - inovativní ochranný vzorec 
 - vynikající vodoodpudivý účinek 
 - odstraňuje lehké znečištění 

- jednoduchá aplikace 
- ochrana před agresivními vlivy prostředí 
- zabraňuje rychlému opětovnému znečištění 

TECHNICKÁ DATA Forma : tekutina 
Barva / vzhled : růžová  

 Vůně : příjemná 
 Hodnota pH : 8,5 
 Hustota : 0,99 g/cm3 
 Minimální trvanlivost v originálním 
 uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro péči a ochranu lesklých laků na osobních, užitkových a jednostopých vozi-
dlech a na plavidlech. Lze použít také na hladké plastové povrchy a ocelové a hli-
níkové ráfky. Ideální pro pravidelnou a rychlou občasnou péči o lak. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Lahev s detailerem je potřeba před použitím dobře protřepat. Potom detailer rov-
noměrně nastříkat na již umyté čisté povrchy a následně tyto plochy setřít utěrkou 
z mikrovlákna. Přitom utěrku pořád otáčet. Detailer se může aplikovat i na vlhké 
povrchy. Nechat nastříkaný detailer zaschnout! 

UPOZORNĚNÍ Nestříkat na horké povrchy a nepoužívat na přímém slunci! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev s rozprašovačem Obj. č. 21611 D-GB 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


