
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

D53 Dress It Up -  Дресинг спрей интериор

D53 DRESS IT UP е готов за употреба дресинг за винил, пластмаса и каучук.
D53 Dress it Up е продукт на водна основа, леко ароматизиран, интериор,
проектиран да придаде блясък на винил и пластмаса. Продуктовата формула е
направена така, че да НЕ оставя мазен завършек. Придава защита на интериорните
пластмасови детайли и е антистатичен. D53 Dress it Up прави интериоира на
автомобила ви да изглежда като чисто нов.

Разклатете добре. Напръскайте директно или върху кърпа на чиста и суха повърхност.
Оставете продукта да проникне хубаво за максимална защита. Избършете излишното
с чиста мека кърпа. Ако желаете по - висок блясък повторете. Ако желаете матов/сатенен 
завършек може да разредите продукта 1:3. Препоръчва се редовно използване за 
максимална защита. 
Забележка: НЕ използвайте продукта върху повърхности, където НЕ е желателна гладка 
и хлъзгава повърхност.

При контакт с очи: Изплакнете с вода за 15 минути, обадете се на лекар, ако дразненето 
продължава. При вдишване: Излезте на чист въздух, повикайте лекар, ако дразненето 
продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Може да предизвика дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини 
дихателно дразнене. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. 
Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Температура на запалване: Неопределена
Блед кехлибарВъншен вид:
Течно
Характерен за продукта
0.98 g/cm³ , 8.17 lb/USGal (H2O = 1)   

Физическо състояние:

Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURD53-01-001  750 ml                           1
PURD53-01-002  5 L                                   1
PURD53-01-003  20 L                                 1
PURD53-01-004  200 L                               1
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