
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

A38 Xtreme Protection - Тефлонов сийлънт

A38 Xtreme Protection трябва да се използва като последен етап на полиране. Този 
уникален сийлънт не само че придава ослепителен блясък, но и ще премахне кръговите 
следи от лака, микроповърхностните несъвършенства и окислението. Премахва 
драскотини от шкурка тип 3000 и подобни несъвършенства. Полирайте с микрофибърна 
кърпа. Не оставя повърхността мазна, придава огледално бляскаво покритие, и не оставя 
прах. Уникален по отношение на формулата си, този сийлънт съдържа образуващи 
силициев филм съставки и напълно неорганичен, синтетичен восък. Защита до 1 година.

Разопаковайте A38 Xtreme Prоtection. Пробийте няколко дупки с клечката, която е в опаковката. 
Стиснете гъбата, за да излезе малко количество от продукта през нея. Нанесете сийлънта върху 
боята с кръгови движения. Избършете и полирайте на 100% с подходяща микрофибърна кърпа. 
Работете детайл по детайл. След употреба приберете гъбата в УВ-защитената опаковка. 
Съхранявайте далеч от слънчева светлина.

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: 64 °C at 101.3 kPa 146 °F at 1 atm (closed cup) 
Светло лилавВъншен вид:
Течно (гъсто)
Плодов
1.001 g/cm³, 8.35 lb/USGal (H2O = 1) 

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURA38-01-001  0                        1

PURIS  

Pure Science. Perfect Finish.
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