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Consumenten gamma

DASH CLEAN & PROTECT

Product specificaties

Cockpitreinger en -verzorging
Wynn’s DASH CLEAN & PROTECT is een nieuwe manier om
je dashboard te reinigen en te vernieuwen. Het product is
speciaal geformuleerd voor gebruik op moderne
voertuigen. Het product reinigt, herstelt en beschermt
dashboards, touchscreens en binnenbekleding. Effectief op
plastic, leder, vinyl, rubber en hout.

Eigenschappen
✓ Reinigt, onderhoudt en beschermt dashboards en de binnenbekleding.
✓ De actieve schuimformule laat een precieze applicatie toe en voorkomt overmatig
spuiten en contaminatie van de voorruit.
✓ De anti-statische & UV beschermende eigenschappen gaan stofophoping tegen en
voorkomen verkleuring en scheuren van dashboards.
✓ Frisse aangename citroengeur.
✓ Semi-glanzende afwerking.
Toepassingen
✓ Geschikt voor plastic, leder, vinyl, rubber en hout.
Gebruiksaanwijzing
Dashboard en niet-delicate delen reinigen:
✓ Reinig het dashboard of plastic oppervlak door het product voorzichtig aan te brengen
op het oppervlak, gebruik hier bij voorkeur een schoonmaakdoek.
✓ Verspreid het product over het te reinigen oppervlak.
✓ Maak het oppervlak voorzichtig schoon tot het product volledig is opgedroogd.
✓ Herhaal het proces op versleten oppervlakken en wanneer er nog hardnekkig vuil
zichbaar is na de eerste toepassing.
Verpakking
PN 40303 – 6x300 ml- EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns;eu
De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te
vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van
technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Voorzorgen

Product specificaties

Voordat u het product voor het eerst gebruikt , test u het product door het op een kleine en
onopvallende plaats aan te brengen om te controleren of het product compatibel is met het te
reinigen oppervlak.
Niet gebruiken bij temperaturen boven de 50°C, beschermen tegen zonlicht en niet gebruiken
in de buurt van warmtebronnen.
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