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Car Fresh Up
Mazadlo pro interiér vozu a hydroizolační sprej

CHARAKTERISTIKA:
Car Fresh Up je výrobek na  bázi silikonu určený pro ošetření a

ochranu plastů, gumy a také jako vysoce účinný hydroizolační sprej 

pro dlouhodobou ochranu přírodních a syntetických materiálů 

(bavlna, len, tkanina, mikrovlákno, Gore-Tex, kůže, semiš, nubuk a 

mnoho dalších přírodních a syntetických materiálů). Působí jako 

ochrana  před povětrnostními vlivy a obnovuje původní vzhled již 

vybledlých plastů. Přípravek je vhodný pro různé aplikace při údržbě 

vozidel a  je charakterizován jako čistá nebarvící kapalina 

zanechávající příjemnou vůni brusinek. Eliminuje skřípání a vrzání v 

oblasti přístrojové desky a sedadel, má vynikající kluzné a mazací 

vlastnosti a naimpregnovaný materiál vytlačuje vlhkost.

APLIKACE:
Car Fresh Up je vhodný jako vysoce účinný hydroizolační sprej a 

také pro úpravu vzhledu ošetřovaných dílů. Typickými aplikacemi na 

vozidle je obnova a ochrana vnitřních a vnějších plastových dílů a 

gumy. Používá se pro zlepšení navíjení bezpečnostních pásů. 

Zajišťuje řádné fungování oken, sprchových koutů, rolet, markýz, 

závěsů, posuvných dveří, šuplíků, skluzavek atd. Používá se pro 

snadnější montáž plastů, těsnění, hadic, linek atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Před použitím spreje dostatečně protřepejte.

2. Aplikujte ze vzdálenosti cca 15 cm.

3. Podle aplikace ošetřovaný plast vyleštěte čistým, suchým hadříkem, nebo nechat vyschnout

po dobu min. 15 minut na dobře větraném místě (doba pro vyschnutí závisí na podmínkách okolí 

a na tloušťce a druhu materiálu).

SPECIFIKACE:
Barva: čirá, bezbarvý produkt

Rozsah teplot: -40 °C do 220 °C

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a 

chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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