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SHOWROOM CAR GLAZE PRO
Vysoce účinný finální leštič lakovaných 

a plastových povrchů

CHARAKTERISTIKA:
SHOWROOM CAR GLAZE PRO 500 ml / 5 L je speciální produkt 

určený pro rychlé dosažení brilantního lesku lakovaných a plastových 

povrchů. Odstraňuje drobné nečistoty, nevzhledné skvrnky, viditelné 

čmouhy, prachová zrnka, otisky prstů i drobné kapičky vody, včetně 

vodních map po procesu mytí vozidel. Po aplikaci chrání ošetřený povrch 

před vodou a dalším usazováním nečistot. 

Produkt neobsahuje silikon ani rozpouštědla.

APLIKACE:
SHOWROOM CAR GLAZE PRO 500 ml / 5 L se používá pro rychlé 

ošetření různých exponátů ve výstavních prostorách nebo na veletrzích 

a též vozidel vystavených na showroomech. Lze jej aplikovat na všechny 

lakované plochy, vnější i vnitřní plastové díly, hladké plochy běžných 

materiálů, sklo, dotykové obrazovky, lakované dřevo, lakovaný nábytek 

i hudební nástroje. V servisech a lakovnách se používá k finálnímu 

doleštění povrchů po procesu lakování a po aplikaci lešticích past, 

pro odstranění tzv. hologramů. 

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Nádobu s produktem před použitím krátce protřepejte.

2. Aplikujte vhodným způsobem na čištěný povrch (mechanickým

rozprašovačem ze vzdálenosti 15 až 20 cm nebo čistým hadříkem 

bez chlupů). 

3. Rozetřete do sucha utěrkou CHEMISTRY Microfiber Cloth WAX

(Art.Nr.: CH80136) nebo hadříkem bez chlupů.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina  

Barva: oranžová

Zápach: příjemně aromatizované (broskev)

Báze: aminoetanol

Příměsi: povrchově aktivní látky, parfém

Hustota (při T=20°C): 1 g/cm3

pH (při T=20°C): 7

SKLADOVÁNÍ: 
36 měsíců na suchém a chladném 

místě, v původním obalu.

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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SHOWROOM CAR GLAZE PRO CHSCG 500 ml CH80220 3402 9090

SHOWROOM CAR GLAZE PRO 5 CHSCG5 5 L CH80226 3402 9090


