K2 OSKAR 770 ML
Płyn do czyszczenia plastików
Indeks produktu: K217
Kod kreskowy: 590653400128

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 OSKAR to bezpieczny w użyciu środek do czyszczenia plastików oraz powierzchni z tworzyw, gumy,
linoleum czy skaju. Wysoce skoncentrowany pozwala na bardzo łatwe czyszczenie i usuwanie zaschniętych
zabrudzeń z elementów plastikowych. Można go również stosować do mycia mebli ogrodowych i innych
akcesoriów domowych.
Nowa receptura K2 OSKAR została tak opracowana, aby przy zachowaniu swojej bardzo wysokiej
skuteczności pozostawić pH zbliżone do neutralnego. Pianka, która tworzy się przy użyciu atomizera,
utrzymuje rozpuszczony brud, co ułatwia czyszczenie powierzchni.
K2 OSKAR jest bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i wszystkich czyszczonych elementów. Dodatkowo
po zastosowaniu K2 OSKAR wnętrze wypełnia przyjemny zapach.

Cechy produktu:
do czyszczenia wszelkiego rodzaju plastikowych elementów
mocno skoncentrowany - neutralne pH - łatwe usuwanie nieczystości
ma przyjemny zapach
odświeża czyszczone elementy

Sposób użycia:
1. Nanieść na zabrudzone powierzchnie.
2. Odczekać kilkanaście do 30 sekund aż środek rozpuści brud, nie czekać aż całkiem wyschnie.
3. Zebrać pianę z rozpuszczonym brudem. 4. Wytrzeć do sucha.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=xYayAR45g2Q

https://www.youtube.com/watch?v=Iwkiy8vM-m4

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/135054572?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. Jakie autokosmetyki wybrać dla początkującego? Zestaw kosmetyków
do 100 zł.
Czytaj więcej
Dla każdego rozpoczynającego przygodę z kosmetyką samochodową
wybór odpowiednich produktów do pielęgnacji auta nie jest łatwy. W
sklepach możemy znaleźć różnego rodzaju zestawy do mycia
samochodu, ale jaki wybrać, by nie wydać majątku? . W tym artykule
znajdziesz łatwe w użyciu kosmetyki samochodowe, które pozwolą
nadać błysk Twoim czterem kółkom.

https://k2.com.pl/blog/zestaw-autokosmetykow-do-100-zl/
2. Pielęgnacja deski rozdzielczej w Subaru Forester
Czytaj więcej
Damian odświeżył deskę rozdzielczą w 11 letnim już Subaru Forester
używając do tego dressingu K2 Omega. Jak wyszło? Poniżej
znajdziecie relację z testu. Ostatnio Damian miał okazję testować
produkt do pielęgnacji tworzyw sztucznych znajdujących się
wewnątrz samochód - dressing K2 Omega z linii produktów K2 Gold.

https://k2.com.pl/blog/pielegnacja-deski-rozdzielczej-w-subaru/
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