
Nano Performance Polish 

Polirna in loščilna sredstva

Polirna pasta NANO Performance Polish je edinstvena mešanica finih nano delcev, ki zagotavljajo 
vrhunsko zaščito z dolgotrajnim sijajem.

Lastnosti Prednosti 

• Prodre v najmanjše razpoke • Zagotavlja enakomeren sijaj
• Vsebuje nehlapne silikone • Varna za uporabo v vseh delavnicah
• Posebej razvita za profesionalno uporabo • Prihrani čas
• Ustvari visok sijaj • Odličen končen sijaj
• Uporablja se lahko na vseh avtomobilskih barvah • En proizvod za vse vrste barv
• Za delo ne potrebujete vode • Enostaven nanos, brez umazanije

Uporaba 

Nano polirna pasta Nano Performance 
Polish je posebej oblikovana z najnovejšo 
nano tehnologijo in se uporablja za poliranje 
novih in rabljenih vozil, avtobusov, motornih 
koles, tovornjakov, prikolic, itd.
Zapolni tudi najmanjše, drobne nepopolnosti 
in zagotovi visok sijaj in dolgotrajno zaščito.

Navodila za uporabo 

1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. Nanesite na čisto in hladno

površino z mehko polirno krpo.
3. Ne uporabljajte pri neposredni

izpostavljenosti soncu.
4. Površino spolirajte do sijaja z

uporabo polirne krpe Kent
Finishing Cloth - 83240  ali
mikro krpe Large Micro Fibre
Cloth - 85097.

Koda: 85396 - 500 ml 
85092 - 1 l 
85250 - 5 l



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

Koda: 

Naziv:  

Oznaka: 

Rok uporabe:  

Prodajna enota:

Tarifna številka: 

VOC 

Varnostni list: 

Izgled:

Vonj:  

85092 – 85250 - 85396 

Nano Performance Polish 

NRP1 – NRP5 - RPN500 

24 mesecev od datuma proizvodnje 

Posamezna 

3405 30 00 

273 g/l 

Da

Modra viskozna tekočina

Prijeten
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