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Nazwa produktu: PLAST Care . 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00. 

 

Środek do konserwacji i pielęgnacji części z tworzyw sztucznych 

 

Opakowanie: 5.0 L. 

 

Podstawowe składniki: uwodniona emulsja na bazie oleju i polimerów. 

 

pH: 7.4 

 

Barwa: biały 

 

Gęstość: 1,02 g/cm³ 

 

Zapach: charakterystyczny 

 

Zastosowanie: 

 

 
 

 

elementy wnętrza pojazdu wykonane z tworzyw sztucznych, 

obudowa tablicy rozdzielczej, kokpit, boczki drzwi oraz wyroby ze 

sztucznej skóry 

Sposób użycia: 

 

 
 

nanieść na wcześniej wyczyszczone powierzchnie za pomocą 
miękkiej ściereczki i lekko wetrzeć. Nie natryskiwać bezpośrednio 

na powierzchnię. Nałożony środek wysycha w bardzo krótkim 

czasie, tworząc warstwę nieprzyjmującą wody i brudu. W 

zależności od grubości nałożonej warstwy pozostawia powierzchnię 
matową (cienka warstwa) lub nadaje delikatny połysk (grubsza 

warstwa). 

 

 

Ograniczenia: 

 

 

 

Środka nie stosować na mocno rozgrzane powierzchnie. Nie 

nakładać na koło kierownicy, dźwignię lewarka zmiany biegów, 

nakładki pedałów. 

 

 

Czyszczenie sprzętu: woda. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 

pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 

Chronić przed zmrożeniem. 

 

Przepisy BHP: 

 

 
 

wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 

charakterystyki produktu niebezpiecznego. 

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 

na terenie danego kraju. 

 

Zagrożenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrz Karta Charakterystyki 

nie stwarza zagrożeń 
 

 


