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Consumenten gamma

SCRATCH REMOVER

Product specificaties

Krassenverwijderaar
Wynn’s SCRATCH REMOVER is de professionele manier om
wervelende en lichte krassen, slijtage en verkleuring te
verwijderen. Veilig voor alle lakken.

Eigenschappen
✓ Geformuleerd met speciale, unieke en onschadelijke vulstoffen om wervelende en
lichte krassen, slijtage en kleurverkleuring te verwijderen.
✓ Veilig voor alle lakken.
✓ Werkt voor wervelingen en lichte krassen.
✓ Perfect voor koplamprestauratie als alternatief gebruik.
✓ Gemakkelijk in gebruik.
Toepassingen
✓ Geschikt voor alle laktypes
Niet gebruiken om zichtbare krassen te verwijderen op plekken waar de lak zichtbaar
verwijderd is.
Gebruiksaanwijzing
✓ Het oppervlak reinigen voor het starten van de behandeling. Het oppervlak moet vrij
zijn van zand, stof, deeltjes,...
✓ Zacht schudden voor gebruik.
✓ Breng een kleine hoeveelheid Scratch Remover aan op een zachte en schone
schoonmaakdoek.
✓ Breng daarna aan op de carrosserie met lichte druk in kleine cirkelvormige
bewegingen totdat het product begint te drogen.
✓ Laat het product drogen totdat het wit wordt (niet meer dan 5-7 minuten).
✓ Poets met een tweede droge en schone schoonmaakdoek of met een schoon gedeelte
van dezelfde doek.
✓ Herhaal de behandeling totdat de lichte kras volledig is verdwenen.
✓ Laat het gedroogde product niet ongecontroleerd op het oppervlak achter.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
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Verpakking

Product specificaties

PN 42603 – 12x150 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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