
 

   

  

  

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа 
информация:

Инструкции
за употреба:

A60 JADE CALIBER - Финиш паста с керамика и „primer” за керамика

A60 Jade Caliber е първокласна полираща паста със силициева технология, в която формула 
е включена трайността и твърдостта на стъкло, в лесен за нанасяне начин. Може да се 
използва машинно или на ръка. A60 Jade Caliber е направена с керамична технология, която 
оставя повърхността изключитено гладка и бляскава. След нанасянето на A60 Jade Caliber 
по боята на автомобила, повърхността добива изключителни хидрофобни свойства.

Тествайте A60 Jade Caliber върху незабележима зона преди да го нанесете по цялото 
превозно средство. Повърхността трябва да е чиста (без разтворители и предишно нанесени 
вакси). Най - добра апликация след използване на абразивна паста и обезмасляване. 
Използвайте A60 Jade Caliber за премахване на малки драскотини, дефекти и холограми. 
Може да се използва като "primer" преди нанасянето на керамично покритие. Ако се ползва като 
"primer" след това трябва да се изчака минимум 1 час преди да се нанесе керамиката. Може да 
се използва като "1 Step Polish" с нанасяне на изключителни хидрофобни свойства и защита. 
Може да се използва за освежаване при поддръжка на керамика. Може да се използва и за 
поправка на допуснати грешки след нанасяне на керамично покритие.  
Използвайте ултра мек пад тип "пад за вакси". Полирайте със средна скорост. Почиствайте пада 
често - НЕ позволявайте в пада да се натрупа или втвърди мръсотия. При поправка на грешки 
изчакайте да втвърди керамиката и използвайте ръчен пад, където е нужна корекция.
След употреба почиствайте падовете.

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: 81 °C at 101.3 kPa (closed cup) 
Светло оранжевВъншен вид:
Течно
Характерен за продукта
1.09 g/cm³ 9.09 lbs/Gal (H2O = 1)   

Физическо състояние:
Мирис:
Относително тегло:

Not regulated - US DOT, IATA, IMDGОпасни стоки:

Part. No.  Size Unit/Case

PURA60-01-001  236 ml                           12
PURA60-01-002  473 ml                           12
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