
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИPURIS  

Температура на запалване: 112-119 F (44 - 48 C)
Външен вид:      Безцветен
Физическо състояние:  Течно
Мирис:    Остър, характерен за продукта
Относително тегло:   0.95 g/cm³, 7.92 lb/USGal @ 25 C

Име на продукта: 

Описание:

Основна 
информация:

Безопасност:

Техническа 
информация:

Part No.   Size  Unit  
PURA70-01-001  250 ml  12/Case

 

A70 Jade Ceramic – Керамично Покритие

Инструкции 
за употреба:

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. Опасно при поглъщане.

Първа помощ: 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. 

A70 JADE CERAMIC е абсолютно чисто, нано кристално покритие, което защитава 
вашето превозно средство от лошите атмосферни влияния, химикали и УВ лъчи, 
като отблъсква водата и замърсяванията. A70 Jade Ceramic  нанася твърдо (7H), 
издръжливо покритие, с дебелина 1-2 микрона, добавяйки с това дълбок, огледа-
лен блясък.  1 години гаранция.

Pure Science. Perfect Finish.
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 Изсипете няколко капки върху апликатор. Позволете на продукта да започне да 
се втвърдява за около 30 секунди до минута-две, в зависимост от температурата в 
помещението. Като ориентир за втвърдяване може да следите, когато продуктът 
започне да образува малки балончета. Ако имате продукт със старата формула, 
при която единствената разлика е разтворителя, използван в продукта (промяна-
та се дължи на Европейски изисквания), продуктът добива цветовете на дъгата, 
които се насищат. След това просто избършете с качествена микрофибърна 
кърпа до желания блясък. С това продуктът и покритието  са нанесени. При жела-
ние за по-голям блясък повторете колкото пъти искате. НЕ използвайте върху 
мокри или мръсни превозни средства. А70 Jade Ceramic може да се използва като 
ТОП слой върху JADE QUARTZ и JADE ICE. Ако го ползвате като топ слой или насло-
явате трябва да има минимум 1 час на изчакване. Нанасяне с велурен апликатор:  
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 про-
цеса на втвърдяване за няколко минути (в зависимост от температурата в поме-
щението). Когато започне втвърдяването избършете остатъка от A70 Jade Ceramic 
с чиста микрофибърна или велурена кърпа, които не оставят власинки. Употребя-
ва се САМО върху екстериора на превозното средство. Съдържа разтворители.


