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Consumenten gamma

GLASS CLEANER

Product specificaties

Glasreiniger
Wynn’s GLASS CLEANER is een innovatieve formulatie om
alle soorten glas te reinigen.

Eigenschappen
✓ Speciaal ontwikkeld om insecten, vuil, vet, afzettingen, tabak-en dampresten en
straatvuil te verwijderen van voorruiten, lichten, spiegels, enz.
✓ Voor gebruik binnen en buiten.
✓ Bevat een niet-druppende formule dat ervoor zorgt dat het product langer in contact
blijft met het oppervlak voor een snellere en eenvoudigere reiniging van de hoogste
efficiëntie.
✓ De ingekapseling technologie van de actieve ingrediënten helpt op een vlekvrije
afwerking en een fris aroma achter te laten.
✓ Gemakkelijk in gebruik.
Toepassingen
✓ Voor alle soorten glas: voorruiten, lcihten, spiegels en alle carrosserieglazen.
Gebruiksaanwijzing
✓ Goed schudden voor gebruik.
✓ Spuit rechstreeks op het glasoppervlak met voldoende afstand (20-30cm) om het
beste antidrup effect te bekomen.
✓ Poets zachtjes met een zachte en droge doek totdat het oppervlak schoon is en het
product is verwijderd.
✓ Om een optimaal, schoon oppervlak zonder waas te verkrijgen, oppoetsen totdat het
product volledig is verwijderd en u een homogeen oppervlak zonder vlekken bereikt.
✓ Herhaal de behandeling indien nodig.
✓ Het is essentieel om een nieuwe en perfecte schone doek gebruiken om het product
aan te brengen.
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Verpakking

Product specificaties

PN 43103 – 6x550 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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