ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Хімічні речовини для автомобілів - догляд за автомобілем - зовнішній вигляд
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Valvoline™ Proshine Wax

Proshine Wax - це високоякісний засіб, що складається з води і натуральних
парафінових речовин. Засіб очищає і захищає лакофарбове покриття
автомобіля протягом тривалого часу, надаючи йому блиск.
Proshine Wax ефективно для лакофарбового покриття автомобілів, а також інших
аналогічних поверхонь. Засіб зручний у використанні, після нанесення і висихання він
залишає гарний блиск.

Області застосування

Proshine Wax ефективний на будь-яких
поверхнях, включаючи пофарбовані,
хромовані, скляні, пластикові поверхні і
поверхні зі скловолокна. Надає первісний
блиск лакофарбового покриття автомобіля.
Підходить для поверхонь автомобілів,
мотоциклів, велосипедів та інших
пофарбованих поверхонь.

Легкий у використанні:
Струсіть перед використанням.
Розпилюйте тонким шаром з відстані 30 см
на оброблювані деталі. Ці деталі повинні
бути сухими і чистими. Дайте засобу
висохнути, після чого відполіруйте сухою
серветкою до отримання захисного шару і
глянцевого блиску.

УВАГА! Не розпиляти на гарячу поверхню
автомобіля. Засіб легкозаймистий. Не
розпилюйте засіб на гарячий двигун або
інші гарячі предмети. Не підносити до
відкритого вогню та іскрам.

Особливості та переваги

Глянцеве покриття за одне просте
нанесення
Високоякісні парафінові речовини створюють
яскравий глянець. Легко наноситься і
видаляється. Ідеально підходить для
автомобілів, вантажівок і мотоциклів.
Легкий у використанні
Proshine Wax зручний у використанні, готовий
до застосування і дозволяє заощадити час.

Миттєве очищення і тривалий захист
Ефективна формула легко видаляє застарілі
відкладення. Пташиний послід легше
видаляється, якщо на лакофарбове покриття
автомобіля нанесено засіб Proshine Wax. Після
очищення стійка формула забезпечує
тривалий захист.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Відповідність вимогам з охорони здоров’я
та безпеки
Цей продукт не представляє суттєвої загрози
для здоров’я чи безпеки за належного
використання в рекомендованих цілях та за
умови дотримання стандартних правил
особистої гігієни. Наводимо посилання на
паспорт безпеки (SDS), який надається за
запитом через локального представника чи
по Інтернету за адресою
http://msds.valvoline.com

Keeping the world moving since 1866™
Обслуговуючи більше 100 країн по всьому світу,
Valvoline є провідним учасником ринку,
постачальником та виробником високоякісних
автомобільних та промислових продуктів та
послуг. Серед продуктів є автомобільні
мастильні матеріали, трансмісійні рідини,
редукторні оливи, гідравлічні рідини, засоби по
догляду за автомобілем, спеціальні продукти,
консистентні мастила та продукти для систем
охолодження.
Для отримання додаткової інформації про
продукти, програми та послуги Valvoline
звертайтесь на веб-сайт
www.valvolineeurope.com

Захист навколишнього середовища
Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний
пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого
законодавства. Забороняється зливати в
каналізацію, на ґрунт чи у воду.

Типові характеристики
Стандартні характеристики належать до
поточного виробництва. Продукти, що
вироблятимуться у майбутньому, будуть
відповідати специфікаціям Valvoline, але можуть
виникати відмінності у характеристиках.

ProShine Wax
Зовнішній вигляд
Колір
Газ-витіснювач
Запах
Температура
нанесення
Відносна щільність
при 20 °C
Зберігання

Зберігання
Рекомендується зберігати всі упаковки у
приміщенні. Якщо нема можливості уникнути
зберігання під відкритим небом, бочки слід
покласти горизонтально, щоб запобігти
можливому просочуванню води та
пошкодженню маркування на бочках.
Забороняється зберігати продукти при
температурі вище 60°C, під прямим сонячним
промінням чи за мінусових температур.

Парафін у
вигляді аерозолю
Білий,
прозорий
Пропан-бутан
Стандартно

Замінюваний документ – СС11/001

0-35 ºC.
0,844
Сухе,
прохолодне
місце

Дана інформація відноситься тільки до
продуктів, які виготовлені в наступних
регіонах: Європа
™ Товарний знак компанії Valvoline, зареєстрований у різних країнах
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