K2 FELIX 770 ML
Skuteczny płyn do czyszczenia felg i kołpaków
Indeks produktu: K167M
Kod kreskowy: 5906534000781

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
K2 FELIX to skuteczny płyn do mycia wszystkich rodzajów felg. Najlepiej spisuje się przy regularnym
czyszczeniu obręczy. Jego formuła dokładnie myje felgi z osadów powstałych przez pylenie klocków
hamulcowych i zanieczyszczeń drogowych. K2 Felix penetruje wszystkie szczeliny i wgłębienia w feldze,
rozpuszczając znajdujący się w nich osad i nadając feldze połysk.
Powierzchnia felgi po użyciu K2 FELIX jest oczyszczona, odświeżona i zabezpieczona. Produkt ten nie
zawiera kwasów i jest całkowicie bezpieczny dla felg aluminiowych, polerowanych, chromowanych,
lakierowanych oraz stalowych. Jest również nieszkodliwy dla opon i kołpaków.
K2 FELIX jest idealnym produktem do mycia felg z zanieczyszczeń po codziennym użytkowaniu auta.

Sposób użycia:
1.
2.
3.
4.
5.

Przed użyciem wstrząsnąć.
Dokładnie spryskać felgę produktem.
Pozostawić na około 1 minutę.
W przypadku dużych i zaschniętych zabrudzeń można użyć gąbki lub szczotki do felg.
Spłukać wodą.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=YRky5ytsnIU

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/2087703?rel=0&startSlide=1
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/105320064?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. Jak domyć samochód po myjni bezdotykowej?
Czytaj więcej
Mycie samochodu na myjni bezdotykowej Cię nie zadowala? Pojawią
się zacieki po wodzie, szare opony, brudne felgi, czy niedomyte
szyby to udręka wielu z nas. Czy istnieje sposób by cieszyć się
czystym samochodem dłużej? Odpowiedź na to i wiele więcej
znajdziesz w poniższym artykule. Można jednak poświęcić 15 minut
dłużej, by pozbyć się zacieków, domyć felgi bez nadmiaru pracy, czy
sprawić by opony były czarne, a szyby idealnie przejrzyste.

https://k2.com.pl/blog/jak-domyc-samochod-po-myjni-bezdotykowej/
2. Czyste felgi i opony. Dbamy o szczegóły. [VIDEO]
Czytaj więcej
Zastanawiałeś się kiedyś jak wyglądałby James Bond jeśli miałby na
sobie swój idealnie skrojony garnitur i ubłocone trampki? Szczegół
prawda? Wyglądałby co najmniej dziwnie. Co najgorsze - tak właśnie
wygląda Twój samochód, gdy go umyjesz, wypolerujesz a nie
zadbasz o felgi i opony. Połyskujące felgi i głęboko czarne opony
sprawią, że czysty samochód będzie prezentował się znacznie
bardziej efektownie.

https://k2.com.pl/blog/czyste-felgi-i-opony__trashed/
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