
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИPURIS  

Pure Science. Perfect Finish.

Описание:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа
информация:

Основна 
информация:

Инструкции 
за употреба:

Име на продукта:

Температура на запалване: 112-119 F (44 - 48 C)

Външен вид:    Безцветен

Физическо състояние:  Течно

Мирис:    Характерен за продукта
Относително тегло:  0.95 g/cm³, 7.92 lb/USGal @ 25 C

Jade Ceramic Coating - Ice Lite Керамично покритие

Part No.  Size  Unit  
JLCC50-01-001 50 ml  1

JADE CERAMIC COATING - ICE LITE е чисто, нано кристално покритие, което предпазва интериора 
на автомобила - кожа, пластмаса, хром и др.. JADE CERAMIC COATING - ICE LITE  нанася твърдо (7H), 
издръжливо покритие с дебелина 1-2 микрона, като едновременно с това добавя изключителна 
защита срещу обезцветяване, мръсотия и петна в интериора на автомобила. 
Вида, цвета и усещането на третираната повърхност НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ. Покритието е изключително 
устойчиво на надраскване. Продуктът е по-малко наситен. Нанася се по-лесно и е по-пластичен.

Разклатете добре преди употреба. Изсипете няколко капки върху велурен апликатор. 
Работете на малки зони около 30х30 см. Нанасяйте с кръстосани движения във всяка посока 
(като формата на знака диез #). След това нивелирайте продукта с кърпа. Оставете да започне 
процеса на втвърдяване за няколко минути (в зависимост от температурата в помещението). 
Когато започне втвърдяването избършете остатъка от Jade Ceramic Coating - Ice Lite с чиста 
микрофибърна или велурена кърпа, които не оставят власинки. Не позволявайте контакт с 
вода на защитената повърхност в продължение на 24 до 48 часа.  Може да се нанасят 
допълнителни слоеве на керамичното покритие, но трябва да има поне 1 час между 
нанасянията. НЕ нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина или върху горещи 
повърхности. Времето за втвърдяване зависи от заобикалящите условия и температура в 
помещението, така че първоначално тествайте времето за втвърдяване върху малка 
незабележима повърхност.

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.

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.
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