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INTERIOR DRESSING
Bezsilikonový přípravek na ošetřování 

a renovace interiérů vozidel.

CHARAKTERISTIKA:
INTERIOR DRESSING je vysoce kvalitní tekutý přípravek, určený

pro aplikace v interiérech vozidel. Chrání, ošetřuje a renovuje 

všechny plastové díly. Samovolně se vsakuje do struktury  

ošetřovaného plastu a na povrchu zanechává antistatický film bez

známek nepřirozeného lesku.

Produkt neobsahuje silikon.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte na horké povrchy 

ani na přímém slunečním záření! 

APLIKACE:
INTERIOR DRESSING se používá v autosalónech, bazarech, ale i 

v běžných servisech a automyčkách jako účinný přípravek na

celkové ošetřování a konzervaci interiérových plastových dílů

(přístrojová deska, obložení sedaček a dveří, držáky dveří a stropu,

okenní kličky, loketní opěrky, úložné schránky apod.).

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Ošetřovaný povrch musí být zbavený mechanických nečistot a musí být suchý.

2. Naneste INTERIOR DRESSING na houbičku nebo na utěrku CHEMISTRY MICROFIBRE CLOTH PRO

INTERIOR (Art.-Nr.: CH80135) a potom rozetřete v rovnoměrné vrstvě na ošetřovaný díl.

3. Místo aplikace nechte samovolně vyschnout.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina  

Barva: bílá

Zápach: bez zápachu / jemně aromatizované

Vzhled plastu po vyschnutí: mat

Hustota (pri T=20°C): 0,985 g/cm3

pH (pri T=20°C): cca. 7

SKLADOVÁNÍ: 
3 roky 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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INTERIOR DRESSING 1L CHID1 1 L CH80149 3402 9090
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