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INFORMACJA TECHNICZNA 

 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

 
  

 

PŁYN  

ZMYWAJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY 

I3 LIQUID 
 

 

 

       Opakowanie                     Numer artykułu 

 

                       500 ml                           300005445                                               

                  

 

 

 

 

           

 
                                                                                

OPIS PRODUKTU 

 

BRAYT I3 to produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów farb i lakierów (w tym HS, 2K,  

nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztucznego, kauczuku, powłok żelkotowych, szkła itp.) 

Polerowanie zapewnia doskonały wygląd oraz tworzy powłokę ochronną również  

w przypadku różnych trudnych powłok. Doskonale usuwa wszelkie ślady środków ściernych, 

mgiełkę itp. a jednocześnie działa antystatycznie tworząc przy tym dodatkową ochronę przed 

promieniami UV. Posiada również właściwości hydrofobowe. Środek można nakładać ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu miękkiej gąbki. Nie zawiera silikonu i krzemionki. 

 

                                  

 Skład:   emulsja opracowana z zastosowaniem nanotechnologii (PTFE,  

dodatki) 

 Wygląd:  ciecz 

 Lepkość:  9 s. (kubek Forda Ø4 mm) 

 Gęstość:  1 kg/l 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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 Kolor:   biały 

 pH:   neutralne 

 Rozpuszczalność: średnia w wodzie 

 
 

STOSOWANIE 
 

 Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni wysokopołyskowych. 

 Można nakładać na plastik (wewnętrzny i zewnętrzny), szkło, uszczelki bez 

pozostawiania śladów. 

 Rozpylić na powierzchni, po czym wytrzeć przy użyciu ściereczki z mikrofibry. 
 

 

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 

 

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. 

 

 


