
K2 ZESTAW ZIMOWY NR 4
K2 CLAREN ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY -22C 5L+K2 GERWAZY
ODMRAŻACZ DO ZAMKÓW 50ML+K2 SIL SILIKON W SPRAYU DO USZCZELEK
300ML+K2 ALASKA ODMRAŻACZ DO SZYB 700ML ATOMIZER MAX

K2 CLAREN ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY -22C
5L
Zimowy, niezamarzający, perfumowany płyn do mycia i odmrażania szyb samochodowych. Wyrób najwyższej jakości,
obecny na rynku od ponad 15 lat. Unikalna receptura sprawia, że K2 CLAREN nie zamarza nawet w temperaturze -22°C.
Receptura K2 CLAREN została wzbogacona nanocząsteczkami, które tworzą na powierzchni szyby warstwę ochronną.
Dzięki temu powierzchnia szyby zostaje wygładzona, co zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu. W czasie deszczu
woda lepiej spływa z szyby, a wycieraczki wolniej się zużywają. Bezpieczny dla uszczelek i lakieru. Po zastosowaniu
płynu wnętrze auta wypełnia przyjemny zapach.
NIE ZAMARZA W TEMP. -22°C

K2 GERWAZY ODMRAŻACZ DO ZAMKÓW 50ML
Działa skutecznie do temp. -60 °C
Odmrażacz do zamków. Działa nawet w temp. -60 °C.
Chroni przed korozją
Zawiera specjalny środek smarny i inhibitor korozji. Smaruj i chroni przed korozją.
 
Sposób użycia:
Umieścić aplikator w zamku.Przycisnąć.

K2 SIL SILIKON W SPRAYU DO USZCZELEK 300ML
K2 SIL - 100% SILICONE SPRAY jest w pełni profesjonalnym produktem do konserwacji elementów wykonanych z gumy
oraz tworzyw sztucznych. Doskonale zabezpiecza przed przymarzaniem gumowe uszczelki w drzwiach, bagażnikach
oraz innych elementach. Jest bezzapachowy oraz odporny na działanie wody. Chroni przed korozją. W porównaniu do
innych produktów na rynku, zawiera nawet do 250% więcej aktywnego silikonu. W swoim składzie nie zawiera smaru
ani oleju mineralnego. Odporny na temperatury w zakresie od -50oC do +250oC.
 
ZASTOSOWANIE:
Motoryzacja: Uszczelki drzwi i okien oraz inne gumowe elementy wyposażenia samochodu.



Dom: żaluzje, zawiasy drzwi, szuflady, przyrządy do ćwiczeń.
Przemysł: formy do produkcji opakowań - antyadhezyjny.
 
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść cienką warstwę produktu na powierzchnię. Jeżeli jest to konieczne, wytrzeć nadmiar przy pomocy szmatki.

K2 ALASKA ODMRAŻACZ DO SZYB 700ML ATOMIZER
MAX
Preparat K2 Alaska to błyskawiczny odmrażacz do szyb i lusterek. Poradzi sobie z nawet najbardziej oblodzonymi
szybami. Receptura oparta na aktywnych nanocząsteczkach bardzo szybko rozpuszcza lód i szron z szyb, pozostawiając
ich powierzchnię przejrzystą, gładką i bez zarysowań. Wystarczy spryskać oblodzoną szybę, a następnie ściągnąć
powstałą z lodu wodę przy użyciu wycieraczek lub gumowej ściągaczki, aby ponownie nie zamarzła. Dzięki takiemu
zastosowaniu możemy cieszyć się szybkim odmrożeniem szyby w naszym samochodzie, bez ryzyka jej zarysowania.
Należy również pamiętać, że przed użyciem odmrażacza K2 Alaska należy zgarnąć nadmiar śniegu, który znajduje się
na oblodzonej szybie.
Dodatkowo ułatwi odklejenie przymarzniętych wycieraczek i zabezpieczy je przed kolejnym przymarznięciem.

K2 ALASKA sprawi, że kolejne oblodzenia na szybach będą łatwe do ściągnięcia, tworząc na nich warstwę zapobiegającą
przywieraniu. K2 ALASKA to produkt, który pomaga kierowcom już od 20 lat. Bardzo łatwy w użyciu – wystarczy
spryskać oblodzoną szybę.

Całkowicie bezpieczna dla lakieru i elementów gumowych takich jak uszczelki szyb i pióra wycieraczek. Działa nawet
w temperaturze -70°C.

Sposób użycia:
- odgarnąć puchową warstwę śniegu,
- rozpylić na oszronioną warstwę szyby,
- poczekać na roztopienie się się lodu i usunąć go przy pomocy gumowej ściągaczki (wycieraczkami) po czym wytrzeć
do sucha mikrofibrą,
- w celu usunięcia grubszych warstw lodu zastosować skrobaczkę.
 

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.


