
PURIS  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pure Science. Perfect Finish.

      

Part No. Size  Unit  
A68-18 18oz   12/Case
A68-1G 1 Gallon   4/Case
A68-55G 55 Gallon Drum
A68-275G 275 Gallon Tote

A68 JADE REBOOT FX е керамичен сийлънт спрей, който съчетава издръжливостта и
твърдостта на стъкло, в лесна за нанасяне формула под формата на спрей. Много 
повече от восъчен спрей, А68 JADE REBOOT FX е направен с кермачина силициева 
технология, която оставя повърхността стъклена и гладка. Лесен за употреба върху 
всички повърхности боя, пластмаса, хром и стъкло, А68 REBOOT FX създава 
изключителен ХИДРОФОБЕН ефект от 3 до 6 месеца.

Разклатете добре. Тествайте продукта върху незабележима повърхност преди да го 
нанесете на цялото превозно средство. Преди да нанесете А68 REBOOT FX се уверете, 
че повърхността е чиста и НЕ обработена с разтворители или вакси. Нанасяйте 
продукта след измиване, когато повърхността на превозното средство е напълно 
чиста, суха и хладна. НЕ работете на директна слънчева светлина. Избършете с чиста 
и суха микрофибърна кърпа. Бършете до постигане на сух автомобил и блясък.

Flash Point:    Not Determined

Appearance:   White

Physical State:  Liquid 

Odor:    Characteristic

Specific Gravity:  .9996 g/cm³, 8.34 lb/USGal (H2O = 1)

Dangerous Goods:  Not regulated - US DOT, IATA, IMDG

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини 
дразнене на дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно 
дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, 
обадете се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, 
ако дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се 
на лекар.

  

Име на продукта:     А68 Jade Reboot FX Керамичен сийлънт спрей 
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