
Renovator – Exterior Plastic Gel 

Popravilo in obnavljanje plastičnih delov

Gel, ki ne vsebuje silikona, za hitro obnovo obledelih plastičnih odbijačev.

Koda 
85747 – Renovator -  1L 

Lastnosti in prednosti

• Antistatičen; odbija prah - prepreči nadaljnje nabiranje umazanije in prahu
• Brez silikona: primeren za uporabo v vseh delavnicah
• Hitra in enostavna uporaba
• Po delu je površina čista - brez madežev ali mastnih ostankov
• Uporabnikom prijazno: Uporabniki Renovator Gel prepoznajo kot izdelek, s katerim je z veseljem delati, saj roke

med uporabo ne postanejo lepljive.

Uporaba 

Že pripravljen gel za hitro obnovitev zbledelih 
plastičnih odbijačev, spojlerjev itd., ki končnemu 
izdelku daje originalen izgled.

Primeren za uporabo na avtomobilskih 
razstavah zunaj prodajalen. 

Sestava gela omogoča nanašanje s pršilko, pri 
čemer se gel obdrži na površini, kar omogoča 
hitro in enostavno nanašanje.

Renovator Gel ne vsebuje silikonov. 

Navodila za uporabo 

1. Površina, ki jo je treba obdelati, mora
biti čista in suha.

2. Pred uporabo pretresite.

3. Nanesite na plastične površine z gobico
ali mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

4. Pustite, da se posuši.

Ni potrebno, da nanos spolirate. Renovator Gel 
lahko nanesete tudi s pršilko, nato pa uporabite 
gobo za razmaz, da dobite tanek, enakomeren 
sloj.



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, ShowgroundRoad, 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 

85747 

Renovator- Exterior Plastic Gel 

24 mesecev

Posamezna

Ni podatka

616 g/l 

REPG 

4053 00 00

Koda: 

Naziv:

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Info. o nevarnosti: 

VOC: 

Oznaka: 

Tarifna številka:            

Varnostni list:  Da 

Barva: Zelena 

Pakiranje: 1 L (85747) 

Vonj: Nežen in prijeten 

Oblika: Tekočina 

Nadomesten proizvod: Ni podatka
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