
Plastic Dressing 

Popravilo in obnavljanje plastičnih delov

Zaščita za plastiko Plastic Dressing se ob nanosu na plastično površino absorbira v pore materiala 
in jih zapolni. Na površini ustvari enakomernen sloj, ki plastiko popolnoma obnovi. Zaščita za plastiko 
Plastic Dressing je primerna za uporabo na vseh vrstah zunanje plastike: odbijači, okrasne letvice, 
zunanja ogledala, spojlerji, strešna okna in vinilne strehe.

Koda: 

34706  Plastic Dressing  (KPD) 400 ml razpršilo

Lastnosti Prednosti 

• Ne vsebuje silikona • Varna za ličarske delavnice
• Obnovi plastiko • Izboljša kozmetični videz površine
• Vodoodporna, ko se posuši • Se ne izpere zlahka v dežju
• Ekonomična uporaba • Visoka vrednost denarja
• Prijetnega vonja • Plastične dele odišavi
• Ni nevarna • Prijazna uporabniku

Uporaba
Zaradi prahu in umazanije v ličarskih delavicah je običajno, da se plastična obloga uniči, zaradi česar 
plastika, tudi po čiščenju izgleda umazana in razbarvana. Vozilo je treba vrniti strankam v "novem" stanju. 
To ličarskim delavnicam pogosto povzroča težave, saj izdelki, ki se običajno uporabljajo za izboljšanje 
videza, pogosto vsebujejo silikon, zato jih ni mogoče uporabiti. Zaščita za plastiko Plastic Dressing je 
izdelek, namenjen izboljšanju videza obledele plastike in vinila, tako da obnovi barvo in povrne naraven 
sijaj. Ne vsebuje silikona, zato je popolnoma varna za uporabo v ličarski delavnici ter je neškodljiva za 
uporabnika.

Navodila za uporabo

1. Temeljito očistite vse dele, ki jih je potrebno obdelati z uporabo čistila Kent All-Purpose Foam Cleaner.
Preostale nečistoče očistite s čistilom Kent Plastic Repair Cleaner.

2. Izdelek napršite na čisto krpo ali vlažno gobo. Zmerno nanesite na površino plastike. Poskrbite, da ste zaščito
za plastiko razporedili po celotni površini.  

3. Počakajte 30 minut, da je izdelek suh na otip. Sušenje se pospeši pri neposredni sončni svetlobi.
4. Odstranite neželeno uporabo izdelka na karoseriji ali steklu z čistilno peno Kent All Purpose Foam Cleaner ali

Glass Kleen..



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

Barva:  

Oblika:       

Vonj: 

Specifična teža: 

Pakiranje: 

Tarifna številka: 

Rok uporabe: 

VOC: 

Prozorno zelena

Gel 

Prijeten vonj poliranja 

0.840 g/ml do 0.870 g/ml 

400 ml razpršilo       

3405 20 00  

24 mesecev

338 g/l 
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