
CARPLAN ZESTAW NA RYSY KREDKA PASTA
WOSK CZARNY
ZESTAW ZAWIERA 3 PRODUKTU:

1)

Scratch StickKredka na rysy w kolorze Czarnym
Kredka Koloryzująca Scratch Stick to łatwy i szybki sposób na maskowanie większych ubytków rys i zadrapań do
podkładu, a nawet metalu oraz odprysków powstałych od uderzających podczas jazdy samochodem kamieni. Prosta
i szybka w stosowaniu. Zawiera drobiny lakieru akrylowego i masy woskowej zwiększającej jej trwałość po użyciu na
powierzchni lakieru. Dostępna w 8 podstawowych kolorach.

2)
T-Cut Color Fast Scratch RemoverPasta polerska NANO na rysy CZARNA
Innowacyjny produkt łączący w sobie technologię usuwania rys zastosowaną w produkcie T-Cut Scratch Remover
z technologią wydobywania głębi koloru, użytą w renomowanym produkcie T-Cut Color Fast.
Powstały w ten sposób produkt stanowi opatentowaną formułę usuwającą rysy, zadrapania, odbarwienia, równocześnie
wzmacniającą kolor lakieru w jednej prostej aplikacji. Formuła pasty wykorzystuje nanotechnologię pozwalając na
łatwiejsze i szybsze stosowanie oraz lepsze efekty końcowe.
Kolorowe pigmenty zawarte w produkcie współgrają z każdym odcieniem danego koloru lakieru samochodu. Czyszcząc
go, usuwając rysy oraz utlenione warstwy lakieru tworzą doskonałe, kolorystycznie dopasowane wykończenie.
Produkt zalecany do miejscowego stosowania. Do odświerzania całej powierzchni lakieru samochodu zalecany jest
woskujący regenerator lakieru T-Cut Color Fast.
 
3)
T-Cut Color FastWoskujący Regenerator Lakieru w kolorze CZARNYMT-Cut Color Fast to jedyny w swoim rodzaju,
kompleksowy preparat pielęgnacyjny.
Specjalna kompozycja polimerów, pigmentów i wosku błyskawicznie przywraca oryginalny kolor, usuwając odbarwione
(utlenione) warstwy lakieru oraz zapieczone zabrudzenia.
Usuwa drobne rysy, wygładza lakier, a pigmenty barwiące podkreślają głębie koloru.
Pozostawia na lakierze trwałą, ochronną warstwę wosku nadając mu wspaniały połysk.
Tworzy powłokę chroniącą lakier przed dalszym płowieniem od słońca.
Do lakierów tradycyjnych, metalicznych i perłowych, starych i nowych samochodów.
Dostępny w 14 podstawowych kolorach.
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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

