
K2 ROTON PŁYN DO MYCIA FELG 5L
Najpopularniejszy na rynku wysoce efektywny preparat do czyszczenia felg
aluminiowych. Postaw na sprawdzone metody i wybierz produkt Roton od
K2. Zasada działanie jest prosta spryskujesz czekasz kilka minut, brud znika
a felgi stają się czyste i efektowne. Płyn usuwa ślady po gumie, brud, kurz,
osad z klocków hamulcowych, oleje i smary oraz wszelkie zanieczyszczenia
drogowe.

Czyste i połyskujące w słońcu felgi są doskonałym dopełnieniem idealnie
wyglądającego auta. Dlatego stworzyliśmy wysoce efektywny i bezpieczny
płyn do czyszczenia wszystkich rodzajów felg - stalowych, aluminiowych,
chromowanych oraz lakierowanych.

K2 ROTON w spektakularny sposób usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia,
w tym osad z klocków hamulcowych i zabrudzenia drogowe, czego efektem
jest zabarwienie naniesionego płynu na czerwono. Mycie felg za pomocą
płynu jest szybkie, efektywne i skuteczne i nie wymaga wysiłku. Brud jest usuwany bez ryzyka zarysowania czyszczonej
powierzchni.

Cechy produktu:

skutecznie czyści felgi,
spektakularny efekt krwawienia,
łatwy w użyciu,
usuwa osad z kloców hamulcowych,
nadaje się do wszystkich rodzajów felg.

Sposób użycia:

przed użyciem produktu upewnić się, że felga jest chłodna w dotyku,
równomiernie spryskać całą czyszczoną powierzchnię,
pozostawić na kilka minut,
w chwili nanoszenia płyn jest bezbarwny,
reagując z zanieczyszczeniami zabarwia się na czerwono, co oznacza, że brud został rozpuszczony (w niektórych
rodzajach zabrudzeń dopuszczalne jest chwilowe zabarwienie na zielono),
w celu usunięcia zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc użyć szczotki do mycia felg lub gąbki,
spłukać silnym strumieniem wody.

Zalecenia producenta :

nie stosować w słońcu i na rozgrzane powierzchnie,
przy  niskim  ciśnieniu  strumienia  wody  może  zaistnieć  konieczność  użycia  szczotki  do  czyszczenia  felg
nie stosować na lakier, plastikowe listwy wykańczające i tapicerkę.

 

W zestawach dostępny z:



K2 SZCZOTKA DO MYCIA FELG
Kod produktu: M358

K2 PĘDZELEK DETAILINGOWY 31MM
Kod produktu: M315
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

K2 to firma z Polski, która dostarczyła kilkaset milionów produktów do 60 krajów świata. Jest to marka prężnie
rozwijająca się, a dzięki wprowadzeniu szeregu norm ISO i wielu innych udoskonaleń, jej jakość stoi na najwyższym
poziomie.


