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CAR-SHINE 

SYMBOL pH 

A-33 9 

 
 Preparat do nabłyszczania wszelkiego typu lakierów samochodowych (zwykłych, 

metalizowanych, nowych, starych) oraz innych powierzchni błyszczących (chromowych, 

lakierowanych drewnianych, plastikowych, szklanych). Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, 

efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy na lakierze, 

wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowanie. 

Zabezpiecza lakier przed bieżącymi zanieczyszczeniami oraz zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi.  

 

ZASTOSOWANIE: 
- lakiery samochodowe 

- powierzchnie błyszczące 

 

SKŁAD: 
<5% alkohole, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować bez rozcieńczenia.  

Nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na czystą i suchą lub lekko wilgotną powierzchnię. 

Rozprowadzić dokładnie po powierzchni, pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga polerowania. 

Połysk uzyskuje się natychmiast. 

Uwaga! Nie stosować na nagrzanych, nasłonecznionych powierzchniach! 

 

ZAGROŻENIA: 
mieszanina nie została sklasyfikowany jako niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) na 1907/2006 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
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utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 

z późniejszymi zmianami), Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).  
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