K2 EXPRESS PLUS 1 L
Szampon samochodowy z woskiem
Indeks produktu: K141
Kod kreskowy: 5906534403292

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis

WYSOCE WYDAJNY
Niezwykle skuteczny, skoncentrowany szampon samochodowy. Jedno opakowanie wystarcza na umycie
ponad 50 samochodów.
SKUTECZNIE USUWA ZABRUDZENIA
Posiada doskonałe właściwości czyszczące. Nadaje się do mycia zarówno lakierów akrylowych, jak i
metalizowanych. Nie pozostawia smug i zacieków.
ZAPEWNIA LŚNIĄCY POŁYSK
Dzięki zawartości naturalnego wosku Carnauba z brazylijskich drzew palmowych szampon samochodowy
zapewnia lustrzany połysk każdego lakieru. Dodatkowo po umyciu tworzy na powierzchni niewidzialną
woskową powłokę ochronną, która chroni lakier przed powstawaniem drobnych rys. Nie pozostawia białego
osadu na czarnych elementach karoserii (zderzaki, uszczelki gumowe).

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Jeśli to możliwe spłukać brud z samochodu strumieniem bieżącej wody zaczynając od góry.
2. Wlać 2-3 nakrętki szamponu samochodowego na 4 litry wody.
3. Myć samochód miękką szmatką lub gąbką i spłukiwać wodą kolejne części zaczynając od góry.
4. Spryskać wodą cały samochód i wytrzeć do sucha.

UWAGA: Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na karoserii. Mycie zaleca się przeprowadzać w cieniu.

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/130131242?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Aktywna piana - jak używać? Test na Kia Picanto
Czytaj więcej
Łukasz jak wielu z nas jest zapalonym fanem motoryzacji i dbania o
swoje cztery kółka. Na swoim aucie przetestował aktywną pianę K2
Active Foam, a całość przedstawił w formie fotorelacji.  Co to jest
aktywna piana i do czego służy? Zacznijmy od podstaw.

https://k2.com.pl/blog/test-piany-aktywnej/
2. Przygotowanie samochodu do polerowania - jak to zrobić? [1/5]
Czytaj więcej
Polerowanie lakieru (mechaniczna korekta lakieru) to podstawowa
metoda detailingu, mająca na celu usunięcie jego wad. Jednak zanim
zaczniemy pracować z polerką, należy odpowiednio przygotować
samochód do polerowania. Dlaczego trzeba przygotować samochód
do polerowania? I przede wszystkim - jak to zrobić? Zapraszamy do
przeczytania naszego poradnika - odpowiemy na wszystkie pytania i
przedstawimy szczegółowo wszystkie etapy przygotowania auta do
polerowania, krok po kroku.

https://k2.com.pl/blog/przygotowanie-samochodu-do-polerowania/
3. Ranking szamponów samochodowych - który szampon najlepszy?
Czytaj więcej
Czyste i zadbane auto to bezapelacyjny must-have każdego
prawdziwego fana motoryzacji. Mówiąc o czystości, zacznijmy od
podstaw, czyli bazowego mycia naszego wozu. Tym w co musimy
zainwestować na tym etapie pielęgnacji, jest szampon do mycia
samochodu.

https://k2.com.pl/blog/ranking-szamponow-samochodowych/
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