
APP ZESTAW R-STOP WŁÓKNINA ŚCIERNA
ZMYWACZ W900
APP ZESTAW: R-STOP - 100ML, ZMYWACZ W900 - 1L, WŁÓKNINA
ŚCIERNA.

 

APP R-STOP - 100ML (1 SZT.)

APP R-STOP jest penetrującym środkiem antykorozyjnym zatrzymującym rozwój korozji. Zastosowany na oczyszczoną
z rdzy nalotowej  powierzchnię izoluje i  usuwa wilgoć z ognisk korozji.  Zaimpregnowane powierzchnie są w pełni
pokrywalne produktami poliestrowymi, gruntami i podkładami.
 
APP W900 1L ZMYWACZ UNIWERSALNY (1 SZT.)

Środek  czyszcząco-odtłuszczający.  Zapewnia  optymalną  przyczepność  nanoszonym  produktom  i  zapobiega
powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon,
teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania. Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach
metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed
nałożeniem wykończenia.
 
APP WŁÓKNINA ŚCIERNA (1 SZT.)

WŁÓKNINA  DO  WYBORU  ZIELONA:  UNIWERSALNA,  BORDOWA:  DROBNOZIARNISTA,  SZARA:  BARDZO
DROBNOZIARNISTA.
- wpisz w uwagach do zamówienia kolor wybranej włókniny.

 
Elastyczny i dobrze układający się materiał ścierny o strukturze przestrzennej. Zbudowany z włókien syntetycznych
z naniesionym ziarnem ściernym połączonych ze sobą za pomocą żywic.  Stosowany do matowania i  czyszczenia
powierzchni,  profili  i  trudno  dostępnych  miejsc  Zalety:  bardzo  duża  elastyczność,  możliwość  obróbki  na  mokro  i  na
sucho, odporność na zmywacze i detergenty.

 
Prosimy o podanie koloru włókniny w uwagach do zamówienia.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


Opis producenta

APP to polska firma, która od ponad 20 lat konsekwentnie buduje pozycję lidera w dystrybucji kompleksowej oferty
dla branży automotive.
 
Od samego początku działalności staramy się być jak najbliżej naszych klientów. Znajomość potrzeb i oczekiwań
w stosunku do produktów inspiruje nas do poszukiwań nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii. To dlatego APP
jest wiodącym dostawcą środków do napraw blacharsko-lakierniczych i pielęgnacji aut. Warto wiedzieć, że wszystkie
produkty z oferty przechodzą wyśrubowane testy, oraz posiadają niezbędne certyfikaty. To sprawia, że jesteśmy
w stanie zaproponować korzystne warunki gwarancji. Jeśli dodać do tego zespół kompetentnych doradców
technicznych, szeroką ofertę szkoleniową, a także gwarancję dostawy w 48 godzin do dowolnego punktu w kraju to
wiemy dlaczego produkty APP są tak chętnie wybierane przez profesjonalistów.

APP dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie i w pełni można było wykorzystać zalety produktów. Sposób ich użycia
jest dostępny na każdej etykiecie jak i na stronach internetowych www.app.com.pl skąd można pobrać pełną informację
techniczną (ITAPP) oraz karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (MSDS).


