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INFORMACJA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BRAYT
QUICK WAX & SHINE
szybki wosk

OPIS PRODUKTU
BRAYT QUICK WAX & SHINE to szybki i łatwy w użyciu produkt na bazie wosków,
przeznaczony do zastosowania na wszelkie gładkie i błyszczące powierzchnie (powierzchnie
lakierowane, powierzchnie szklane i tworzywa sztuczne). Po jego zastosowaniu uzyskujemy
świetną głębię koloru i połysk a pokryta preparatem powierzchnia staje się śliska. Ponadto
posiada doskonałe właściwości hydrofobowe, pielęgnujące i konserwujące. Nie pozostawia
śladów na tworzywach sztucznych i gumie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE







Wygląd:
Pojemność:
Gęstość:
Kolor:
pH:
aplikacja:

ciecz
500 ml, 1 litr
1 kg/l
biały
neutralne
ręczna, maszynowa (maszyna DA)
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STOSOWANIE



Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni lakierowanych w połysku.
Można nakładać na plastik (zewnątrz i wewnątrz w miejscach gdzie elementy są
w połysku), szkło, uszczelki bez pozostawiania śladów.
 Produkt współpracuje z pastami i mleczkiem polerskim w systemie BRAYT.
 Może być stosowany w każdych warunkach (nawet w słońcu) z wyjątkiem opadów
atmosferycznych i ujemnych temperatur.
 Powierzchnia przed zastosowaniem powinna być osuszona.
Obróbka ręczna
 Rozpylić równomiernie na powierzchni i delikatnie rozprowadzić.
 Dopolerować wycierając przy użyciu czystej ściereczki z mikrofibry.
Obróbka maszynowa (maszyna DA)
 Rozpylić równomiernie na powierzchni i delikatnie rozprowadzić na minimalnych
obrotach (miękka gąbka).
 Zwiększając obroty dopolerować do uzyskania idealnego połysku.

PRZECHOWYWANIE
Produkt najlepiej pracuje mając 15 – 250C.
Magazynowanie w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 – 450C.
OKRES GWARANCJI
18 miesięcy od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku
nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
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