
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

А39 Guardian Seal Wax - Тефлонов  сийлънт

А39 GUARDIAN SEAL WAX сийлънт е пробивна технология, която въвежда ново
измерение на блясъка и защитата. Тази нова формула създава дълбок, жизнен цвят
и придава „мокър ефект“ върху боята на автомобила. Осигурява изключителна
защита от корозия, окисляване, UV лъчи и други замърсители. Тази подсилена
формула създава невероятен щит върху боята на автомобила. Водните капки се
стичат от нея и не проникват в боята месец след месец. Защита 6-9 месеца. Формулата 
е съобразена с изискванията за „Летливите органични съединения“.

Разклатете добре. Ръчно нанасяне: Изсипете A39 Guardian Seal Wax върху
полираща гъба или апликатор, използвайки кръгови движения. Оставете да
изсъхне напълно. Полирайте до блясък с подходяща кърпа. Машинно нанасяне:
Изсипете A39 Guardian Seal Wax върху полираща гъба. Разнесете върху цялата
боядисана повърхност. Оставете да изсъхне напълно. Полирайте до блясък с
подходяща кърпа.

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: 143.0 F (62.0 C)  
БялВъншен вид:
Течно (гъсто)
Характерен за продукта
.99 g/cm³, 8.25 lb/USGal (H2O = 1)

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURA39-01-002  473 ml                        12
PURA39-01-002  236 ml                        12

Silicone

PURIS  

Pure Science. Perfect Finish.
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