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Product name:
Nazwa produktu:

Nano Glinka

Product application:
Zastosowanie produktu:

Clay for thorough cleaning of car paint
and windshields
Glinka do gruntownego czyszczenia
lakieru i szyb samochodowych

Parameter:
Parametr:

Value:
Wartość:

Appereance:
Postać:

The solid with the consistency of
plasticine
Ciało stałe o konsystencji plasteliny

Odor:
Zapach:

Specific
Charakterystyczny

Mode of action:
Metoda działania:

Product through the a mild abrasive
agents permanently removes stubborn
dirt from the pores of the paint and
windshields that stick to the clay.
Produkt dzięki delikatnym czynnikom
ściernym trwale usuwa uciążliwe
zabrudzenia z porów lakieru i szyb,
które przyklejają się do masy glinki.

Labelling:
Oznakowanie:

None
Brak

Pictograms:
Piktogramy:

None
Brak

Package:
Opakowanie:

100 g, 150 g, 200 g bars, and other
depending to the requirements of clients.
100 g, 150 g, 200 g kostki, oraz inne, w
zależności od wymagań klientów.

Transportation:
Transportowanie:

RID/ADR: none / brak
ADR code: none / brak

UN number: none / brak

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wash hands thoroughly after handling.
Store in a cool dry place in original
containers, keep tighty closed.
Dokładnie umyć ręce po pracy z
preparatem. Przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu w oryginalnym
opakowaniu.

Expiration date:
Data ważności:

2 years
2 lata

Other information:
Inne informacje:

None
Brak

Purpose:
Przeznaczenie:

Clay for thorough cleaning of car paint
and windshields.
Glinka do gruntownego czyszczenia
lakieru i szyb samochodowych.

Application method:
Sposób użycia:

Before using the product, tear off a
fragment of clay and form it into an
oval disk. Washed surface of the paint
or windshield should be moistened with
a solution of detergent (eg. car
shampoo) and then polish the surface
with circular movements. Abrasive
ingrediends in clay remove any dirt
from the surface, which stick to the
clay. When the surface of the disc is
soiled, knead the product and re-form a
disk and continue cleaning.
Avoid cleaning without wetting!
Przed użyciem produktu należy
oderwać fragment glinki i uformować z
niego owalny dysk. Umytą uprzednio
powierzchnię lakieru lub szyby
samochodowej należy zwilżyć
roztworem detergentu (np. szamponu
samochodowego), a następnie
okrężnymi ruchami polerować
powierzchnię. Czynniki ścierne glinki
usuwają wszelkie osady z powierzchni,
które przyklejają się do masy glinki.
Gdy powierzchnia dysku ulegnie
zabrudzeniu, należy zagnieść produkt i
powtórnie uformować dysk i
kontynuować czyszczenie.

Unikać czyszczenia bez uprzedniego
zwilżenia!

