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Препарат за защитата и запечатването 
на лака  NEU ! 

Für die neue LACKGENERATION abgestimmt 

•Изключително безвреден за околната 
среда,защото не съдържа миещи 
съставки 

•Съставните компоненти на продукта са 
с Acryl-Synthetics и са съгласувани един 
с друг според найновото състояние на 
техниката.Гарантирано безвреден и по-
спеиално предназначен за: 

-всякакви видове лак 
като:нитроцелулозни и акрилни 
лакове,метални лакове и лакове на 
лодки 

-хром,никел,месинг,мед,сплави на 
алуминия 

-GF-синтетични 
материали,полиестер,плексиглас,гума 

Предимства 
•Предназначен за всякакви гладки 
повърхности*безпроблемен за нанасяне (дори 
върху мокри и нагряти от слънцето 
повърхности)*прониква в дълбочина на 
порите*щядящо почиства 
мръсотия,нагар,остатъци от насекоми и восък, 
наченки на ръжда*почиства, заглажда, 
консервира и запечатва за известен период на 
работа*замества всякакви последващи 
почистватели,политури вакси*постига 
дълготраен и издръжлив гланц*предотвратява 
образуването на ръжда в драскотини и 
цепнатини*действа защитно срещу агресивното 
и вредно въздейсвие като например на 
индустриални газове, пясък,прах,соли 

 

 Употреба 
•След измиването на автомобила да се нанесе 
тънко и равномерно с помоща на фланелена 
кърпа (но не и памучна или гъба) като се втрива 
с лек натиск.Когато прозрачното прахово 
наслагване стане видимо да се избърше със 
суха кърпа-готово(по този начин се постига без 
усилие полиране).При по-силни 
замърсявания(стар нагар,остатъци от 
насекоми,наченки на ръжда) да се обработи с 
гъбата за насекоми като по този начин се постига   
по-добро почистване в дълбочина.*при изхабен 
лак без гланц да се втрива по-силно.*Употребата 
му е необходима само 2-3 пъти годишно( много 
икономичен)*Да не се употребява върху порести 
повърхности*1000мл са достатъчни за 6-8 пълни 
консервирания. 

Съвети на Б2000 
•Продуктът почиства и защитава всякакви други 
равнинни повърхности( в домакинството 
например: емайл, дървени лакови покрития, 
хромови арматури, месинг, стъклокерамика, 
плочи, огледала,плексиглас,мрамор и т.н.т.) 

За домакинството ви препоръчваме и 
препаратът за почистване на мебели.За грижата 
и почистването на изкуствени материали се 
препоръчва препаратът за грижата за изкуствени 
материали. 

B 2000-3000     3000 ml p.Box 06 Stk. 
B 2000-1000     1000 ml p.Box 20 Stk. 
B 2000-  500       500 ml p.Box 24 Stk. 
B 2000-  300       300 ml p.Box 24 Stk. 
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