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                                                                                                           NET PLASTIQUE (Aerosol) 
  

  
 
Neobsahuje silikon. 
Obnovuje lesk palubních desek, nárazníků a kapotáží. 
Pro profesionální užití 
 
 
 
Obnovuje lesk vnitřních a vnějších plastových a syntetických materiálů. 
Obzvláště vhodný pro palubní desky, nárazníky, těsnění dveří, kapotáže automobilů, motocyklů, skútrů, 
vodních skútrů, strojů … 
Zanechává antistatický, prach odpuzující a hydrofobní ochranný film, který odpuzuje vodu. 
Neobsahuje silikon, a proto jej lze použít i v blízkosti lakýrnických prací. 
VLASTNOSTI: 
Mléčně bílá tekutina vyrobená  z vodou omyvatelného vosku. 
Přípravek tvoří nepřilnavou fólii. 
Nehořlavý a nezávadný přípravek. Bez chlorovaných nebo ropných rozpouštědel. 
Obsahuje inhibitory koroze, které zabraňují tvorbě rzi po použití. 
Bez zápachu, bez emisí. 
Bezpečný produkt. 70% biologicky odbouratelný. 
Velmi citlivý na chlad: NEMRAZTE. 
Čistý objem = 97% aktivního materiálu. 
Nehořlavý hnací plyn 
 

 
 
Před použitím aerosol protřepejte. 
Nastříkejte na ošetřované povrchy. 
Nechte chvíli působit. 
Otřete čistým hadříkem, který nepouští vlákna. 
Hořlavý hnací plyn: Nestříkejte na plamen nebo na zdroj tepla. 
Přečtěte si bezpečnostní opatření uvedená na obalu. 
Nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je tento výrobek určen. 
 

 
 
Balení 500 ml. 
Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání. 

 
Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti 

ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návodem k po-

užití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí da-

ného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody 

způsobené případným zneužitím. 
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Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  

 

 

T
e
ch

n
ic

k
ý 

lis
t 

mailto:unifleg@unifleg.cz
http://www.unifleg.cz/

