
CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26  //  779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934 

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU

CHLPWR250/CHLPWR1 // 87862/87863 //  MYCÍ PROGRAM 

Longlife Plastic & Wood Restorer
Speciální impregnační prostředek na bázi siloxanů.

CHARAKTERISTIKA:
Longlife Plastic & Wood Restorer je speciální impregnační

prostředek pro ošetřování a dlouhodobou konzervaci nelakovaných

plastů a dřeva. Je vyrobený na bázi rozpouštědel s příměsí aktivně

reagujících, modifikovaných siloxanů. Okamžitě vniká do pórů plastu

nebo dřeva a vytváří bezbarvý ochranný povlak, dlouhodobě odolný a

odpuzující vodu i nečistoty. Po aplikaci na dřevo (např. zahradní

nábytek, skříně, stolky, dřevěné podlahy apod.) obnovuje jeho

přirozenou barvu a zvýrazňuje jeho původní strukturu (tzv. přírodní

„kresbu“ dřeva). Může být aplikován na staré, i na nové dřevo.

Produkt neobsahuje silikon.

APLIKACE:
Longlife Plastic & Wood Restorer se používá nejčastěji 

v autoservisech a autobazarech pro oživení neudržovaných a velmi

zanedbaných plastových dílů (renovace nárazníků, bočních lišt,

krytů zpětných zrcátek, střešních nosičů, spoilerů, masek apod.),

ale i při prvovýrobě plastů na opravy vizuálních nedostatků před

výstupní kontrolou dílu. 

V oblasti výroby a renovací nábytku a dřevěných podlah nachází

každodenní využití jako účinná ochrana a dlouhodobá impregnace. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Místo aplikace musí být zbavené mechanických nečistot, odmaštěné a zbavené jakýchkoliv konzervačních 

nátěrů/laků.

2. Na ošetřovanou plochu rovnoměrně nanést pomocí houbičky nebo utěrky CHEMISTRY MICROFIBRE

CLOTH PRO WAX (Art.-Nr.: CH80136) souvislou vrstvu produktu Longlife Plastic & Wood Restorer.

3. Produkt zasychá na povrchu po cca 60 minutách od aplikace.

4. K úplnému „uzavření“ povrchu dochází po 12 hodinách od aplikace.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina

Barva: jemně zakalená //// Zápach: nevýrazný

Relativní hustota (při T= 20°C): 0,78 g/cm3

Obsah organických ředidel: 80,4 %

Obsah neprchavých složek: 4,8 %

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na chladném místě, v dobře uzavřeném 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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Longlife Plastic & Wood Restorer 250 ml CHLPWR250 250 ml 87862 3405 3000

Longlife Plastic & Wood Restorer 1 L CHLPWR1 1 L 87863 3405 3000


