
Longlife Exterior Plastic Treatment 

Čistilna sredstva 

Dolgoročno učinkovito sredstvo, ki ne vsebuje silikona, za obnovitev zbledele ali močno umazane zunanje plastike.

Koda: 85749 – LONGLIFE -  500 ml 

Lastnosti in prednosti 
• Cenovno učinkovita rešitev
• Dolgoročno obstojno, na površini ne pušča vodnih in dežnih madežev
• Odlično prekrivanje celotne površine
• Enostavno za uporabo
• Zagotavja obnovitev in zaščito
• Zagotavlja odličen izgled tudi v mokrem vremenu
• Varno za ličarsko delavnico, saj ne vsebuje silikona

Uporaba 

S svojo napredno formulo sredstvo Longlife 
Exterior Plastic Treatment obnavlja plastične dele, 
ki so v slabem stanju in kjer bi se druga sredstva 
le vpila v površino in izginila.  

Tekočina na osnovi topila, za obnovitev zunanjih 
oblog, kjer je obstoječa plastika postala porozna 
in jo je zato težko obnoviti z običajnimi pripravki 
iz silikona ali gela.  

Za obnovitev zbledelih plastičnih delov, kot so 
odbijači, stranski profili, zrcalna ohišja, spojlerji, 
itd. Dolgotrajno obstojno na dež in večkratno 
pranje.  

Sredstvo Longlife ne vsebuje silikonov. 

Navodila za uporabo 

1. Poskrbite, da je površina, ki jo želite obdelati 
popolnoma čista. Vse nečistoče ali stari silikonski 
premazi morajo biti odstranjeni, ker bi lahko vplivali 
na oprijem premaza in s tem končni rezultat.  

2. Nanesite premaz na čisto površino s pomočjo čiste
krpe ali gobe. 
3. Uporabljajte zmerno po celoti površini, ki jo želite
obdelati. 
4. Pustite, da se posuši. Po eni uri dež ne bo imel 
vpliva na premaz, ki se bo sušil še naslednjih 24 ur. 

OPOZORILO: Uporabljene gobice / krpe, ki so 
impregnirane z sredstvom Longlife, se lahko 
samodejno vnamejo brez opozorila: pred 
odstranitvijo jih izplaknite v topli vodi z milom, 
da se izognete požaru. Odstranite v skladu z 
uradnimi postopki.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

85749 Koda:
Naziv: 
Rok uporabe: 
Prodajna enota: 

Longlife – Exterior Plastic Treatment  500 ml 
24 mesecev 
Posamezna 

Varnostno opozorilo: Uporabljene gobice/krpe se lahko samodejno 
vnamejo, če jih ne sperete z milnico  

VOC: 616g/l 
Oznaka: LEPT 
Tarifna številka:  3405 30 00 
Varnostni list:         Da  

Barva: Oranžna 
Pakiranje: 500 ml 
Vonj: Sadni 
Oblika: Tekočina 
Nadomestilo: - 
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