
COLLINITE WOSK 476S 266ML
Wosk  Collinite  476s  to  z  pewnością  jeden  z  najtrwalszych  wosków
samochodowych  dostępnych  na  rynku.  Łatwa  w  użyciu  aplikacja
oraz  świetne  ścieranie,  to  jego  główne  zalety  użytkowe.  Produkt  ten
gwarantuje głębię koloru a zarazem piękny połysk, szczególnie na ciemnych
lakierach.  Collinite  476s  bazuje  na  brazylijskim  wosku  Carnauba
pozyskiwanym z liści  palmy Copernicia cerifera.  Doświadczenia zbierane
przez  firmę  Collinite  od  roku  1936  sprawiły,  że  476s  to  nie  pięknie
wyglądające opakowanie, czy też silne substancje zapachowe zachęcające
do  zakupu.  Tu  liczy  się  przede  wszystkim  niepowtarzalny  blask
oraz wytrzymałość, której mogą mu pozazdrościć nawet produkty za kilka
tysięcy  złotych.  476s  jest  odporny  na  sól  i  detergenty.  Jest  to  idealne
rozwiązanie na ciężkie zimowe warunki. Jest to jeden z nielicznych wosków
najwyższej klasy, który nie wymaga zakupu szamponu o neutralnym pH.
Znak  Carnauba  jest  gwarancją  wspaniałej  ochrony  I  wyjątkowej
wytrzymałości.

Najtrwalszy wosk Collinite
Zdobywca nagród w niezależnych testach na wytrzymałość
Emituje idealny blask
 
Charakterystyka:
Oryginalny wosk Mr Collins stanowi klasyczną mieszankę produktu carnauba i polimeru, co nadaje mu największą
trwałość. Miesiąc po miesiącu chroni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, korozją, promieniowaniem UV,
deszczem, śniegiem, solą, kurzem, brudem, przebarwieniami itd. Idealny w warunkach zimowych. Ręcznie rozlewany
w USA.
Wskazówki:
Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Stosować na powierzchnię znajdującą się w temperaturze pokojowej. Nanieść cienką
warstwę na suchą i  czystą  powierzchnię  za  pomocą aplikatora.  Gdy wosk zacznie  schnąć wypolerować szmatką
z mikrofibry lub bawełnianym ręcznikiem.
Zastosowanie:
Samochody, ciężarówki, łodzie, rowery, samoloty, skutery wodne, skutery śnieżne, ciągniki, maszyny budowlane, RV,
ATV, wózki golfowe, pługi śnieżne.
Czyste  (niezawierające  skaz)  pomalowane  i  niepomalowane  metale,  chrom,  stal  nierdzewna,  aluminium,  miedź,
mosiądz.
Nie polecany do gumy, powierzchni antypoślizgowych, czarnej tapicerki, winylu, szkła i niepomalowanych tworzyw
sztucznych.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Collinite to globalna marka, która dostarcza ręcznie produkowane woski, aplikatory oraz mikrofibry do ponad 50 państw na całym
świecie. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 1936 roku i od tego czasu kieruje się niezmiennie tym samym celem. Tym
celem jest zaopatrywanie klientów w trwałe woski o najlepszej jakości, spośród produktów dostępnych na rynku. Collinite
współpracuje z branżą motoryzacyjną, morską oraz firmami przemysłowymi. Cała linia produktów jest ręcznie wytwarzana według
własnych, ekskluzywnych i opatentowanych formuł. Bez wypełniaczy, modyfikatorów i środków zagęszczających, które stosuje się

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
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w celu obniżenia kosztów produkcji. 


