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INFORMACJA TECHNICZNA 

 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

 
 
 

 

T3   

SZYBKI WOSK 
 

 

 

 

                                               Opakowanie               Numer artykułu 

 

                                        500 ml                           12152 

                                      1000 ml                    12153 

 

 
                                                                                

OPIS PRODUKTU 

 

BRAYT T3 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.  

                                  
 

 Wygląd:  ciecz 

 Gęstość:  1 kg/l 

 Zapach:                         bananowy 

 Kolor:   biały 

 pH:   neutralne 

 Aplikacja:  ręczna, maszynowa (maszyna DA) 

 Siła cięcia:  0/10 

 Poziom połysku: 10/10 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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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. 

Magazynować w  zamkniętym pojemniku w temperaturze  0 - 450C.  

Nie zamrażać. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków 

utleniających. Przechowywać z dala od ciepła. 

 

OKRES GWARANCJI 

 
18  miesięcy od daty produkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Data aktualizacji 
 12 czerwca 2019 r. 

 

TROTON Sp. z.o.o 
Address: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Website: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                  

 

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności: informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu 

wydania danej informacji. 

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których 

produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym 

kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące 

prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju 

wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.  

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i 

stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i 

kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby 

określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do 

sposobu użytkowania przez użytkownika. 

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani 

osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w 

tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę 

TROTON i / lub usługi firmy TROTON. 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 
                                                                                                                                                                                                                      TROTON Sp. z o.o.  
                                                                                                                                                                                                                      Ząbrowo, Polska 

 

 


