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Consumenten gamma

TYRE SHINE

Product specificaties

Bandenglans
Wynn’s TYRE SHINE is speciaal geformuleerd om banden
en rubber te beschermen tegen veroudering en
zonnestralen. De speciale formulering geeft het rubber een
langer, soepel uiterlijk en voorkomt scheuren in de band.
Vernieuwt de kleur en laat een langdurig wet-look effect
achter.
Eigenschappen
✓ Product op siliconebasis, speciaal ontwikkeld om de band een onberispelijke en
duurzame afwerking te bieden met een premium wetlook afwerking.
✓ De unieke samenstelling zorgt voor een volledig vernieuwde uitstraling van de banden
beschermt ze teven UV- aantasting.
✓ Laat een uitstekende glans achter op het bandoppervlak.
✓ Langdurig wet-look effect.
✓ Herstellen van de oorspronkelijke kleur.
✓ Voorkomt scheuren in de bandwand.
Toepassingen
✓ Compatibel met alle soorten rubber- en kunststofbuitenoppervlakken, waaronder de
bumper ( in heldere kleur).
Gebruiksaanwijzing
✓ Zorg ervoor dat de banden schoon en droog zijn voor gebruik.
✓ Goed schudden voor gebruik en spuit vervolgens rechstreeks op het veritcale externe
oppervlak van de band, waarbij de rolzijde ( centraal) van de band wordt vermeden.
✓ Voorzichtig oppoetsen met een zachte, droge doek tot er een homogene afwerking
achterblijft.
✓ Laat drogen.
✓ Voor een precieze applicatie, rechstreeks op een schoonmaakdoek spuiten en
aanbrenden op het gewenste oppervlak.
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Verpakking

Product specificaties

PN 41903 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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