
Profi Nano dažų sandarintojas (21300)

1. Valymas

Kruopščiai nuplaukite dažytą paviršių, kad pašalintumėte visus nešvarumus ir liekanas. 
Rekomenduojame naudoti „Bluechem“ Brushwash N. Prieš procedūrą rekomenduojame visas 
vabzdžių liekanas pašalinti naudojant „Bluechem“ vabzdžių šalintoją.

Valiklį stipriai suplakite prieš tolygiai juo padengiant paviršių su profesionaliu orbitiniu poliruokliu 
arba įprastu ekscentriniu poliravimo įrenginiu ( Taip pat prašome atidžiai perskaityti instrukcijas ant 
produkto etiketės). Po to rekomenduojame valiklio perteklių švelniai nuvalyti su mūsų Premium 
klasės mikro pluošto šluoste.

2. Sandarinimas

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Sandarintoją ant paviršiaus paskleiskite naudodami poliravimo 
įrenginį su vidutinio šiurkštumo poliravimo diskeliu, nustatę vidutines apsukas ir vidutiniškai 
spausdami. Tada leiskite 10 minučių sandarintojui reaguoti su paviršiumi. Tada poliruokite paviršių 
poliravimo įrenginiu su švelniu poliravimo diskeliu, spauskite pakankamai stipriai. Po to 
naudodami švarią, švelnią šluostę sukamaisiais judesiais nupoliruokite sandarintojo perteklių. 
Galiausiai, kad pasiektumėte stiprų žvilgesį, poliruokite su pridėta sandarinimo šluoste. 

Po sandarinimo paviršiai negali būti mechaniškai ar chemiškai valomi mažiausiai 24 
valandas. 

Po sandarinimo paviršiai atsparūs:

Ultravioletiniams spinduliams, dulkėms, vandeniui, kelių purvams ir nešvarumams.

Priežiūros instrukcijos po sandarinimo proceso.Kad sandarintas paviršius būtų geriausiai 
prižiūrimas, siūloma kiekvieną kartą plaunant automobilį naudoti apsauginę priemonę. Remkitės 
apsauginės priemonės instrukcijomis, kurios būna pateiktos kartu su produktu. Išdžiūvus poliruokite 
su pateikta sandarinimo šluoste, taip pasieksite stiprų žvilgesį. Šluostė plaunama, ją galima naudoti 
ne vieną kartą. 

Bendras patarimas.Norint pasiekti trokštamą rezultatą, prieš sandarinant įsitikinkite, kad paviršius 
yra sausas ir ant jo nėra jokių nešvarumų. Sandarintojo nederėtų naudoti žemesnėje nei 10 laipsnių 
Celsijaus ir aukštesnėje nei 30 laipsnių Celsijaus  temperatūroje, taip pat ir tiesioginėje saulės 
šviesoje. 

Dėmesio: dažų sandarintojo saugumo informacija: 

Degus. Pasikartojantis sąlytis gali sukelti odos sausumą ir skilinėjimą. Garai gali sukelti 
mieguistumą ir galvos svaigulį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis 



į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Pavojingos 
sudedamosios dalys: lengvai vandeniu paveikta pirminio benzino nafta.

Prekės numeris:

21300 

Importuotojas:
“Bonum Auto”, UAB 
Žiedo g. 4, Sudmantai
Klaipėdos raj., LT-96327
info@bonumauto.lt

Gamintojas:
“CTP”, GmbH 
Saalfrelder St. 35h
D-07338, Leutenberg
Vokietija
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