K2 SPECTRUM
Quick Detailer
Indeks produktu: G020
Kod kreskowy: 5906534007247

Dane techniczne
Pojemność: 700 ml
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 SPECTRUM to unikalny, syntetyczny wosk w płynie (Quick Detailer), którego celem jest szybkie
nabłyszczanie lakieru auta. Doskonale sprawdza się w sytuacjach kiedy w krótkim czasie chcemy nadać
połysk i odświeżyć wygląd całego samochodu. Zapewnia natychmiastowy i spektakularny efekt.
Doskonale sprawdza się do usuwania z lakieru odcisków palców czy delikatnych zanieczyszczeń. Może być
stosowany do nadania poślizgu podczas glinkowania lakieru, co jest niezbędne w trakcie procesu
dekontaminacji lakieru.
Wosk w płynie zaleca się stosować po każdym myciu samochodu w celu odświeżenia koloru, nadania połysku
i ochrony przed oksydacją lakieru.

Regularne stosowanie K2 SPECTRUM wydłuża żywotność woskowej oraz ceramicznej warstwy ochronnej na
lakierze.
Jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Dzięki nowoczesnej formule, bez najmniejszego wysiłku nawoskujesz lakier
samochodu nadając mu lustrzany połysk. Wystarczy spryskać powierzchnię, a następnie przetrzeć.
K2 SPECTRUM łatwo się poleruje i nie pozostawia białych smug. Doskonale nadaje się do wszystkich typów

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony lakieru rekomendujemy użycie syntetycznego wosku ochronnego
K2 QUANTUM.
Wosk K2 SPECTRUM posiada dziesiątki zastosowań. Z powodzeniem radzi sobie z plastikami zewnętrznymi
oraz wewnętrznymi, uszczelkami, oponami, elementami chromowymi, reflektorami, szybami, skórą oraz
felgami aluminiowymi.
Posiada przyjemny aromat, dzięki któremu czyszczone elementy zachowują świeży zapach.
DOSKONAŁA MIKROFIBRA

Dołączona do zestawu mikrofibra posiada doskonałe właściwości
czyszczące i nadaje się do polerowania lakierów samochodowych oraz wszelkiego rodzaju gładkich
powierzchni. Nie pozostawia zarysowań ani smug.

BŁYSKAWICZNE NABŁYSZCZENIE

TRWAŁA WARSTWA OCHRONNA

K2 SPECTRUM pozostawia na powierzchni lakieru warstwę
ochronną, którą można zauważyć po spryskaniu lakieru kilkoma kroplami wody.

Sposób użycia:
1. Nanieść środek przy pomocy atomizera na powierzchnię
2. Delikatnie wypolerować powierzchnię mikrofibrą, najlepiej K2 Bona.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=jkuh6roIUNA
https://www.youtube.com/watch?v=Zmx2qhb18mo
https://www.youtube.com/watch?v=EG6Fr3lUDxE
https://www.youtube.com/watch?v=uFj3PYKtt84
https://www.youtube.com/watch?v=_CLGruwQlhM

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/13290834?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. Polerowanie samochodu, czyli jak z samochodu zrobić lustro? poradnik korekta lakieru
Czytaj więcej
Żeby lakier błyszczał się jak z fabryki, a nawet jeszcze bardziej,
konieczna jest korekta lakieru. Żadne, nawet najlepsze woski, nie
dadzą cienia rezultatu takiego zabiegu. Cały proces uznawany jest
jednak za trudny, ale to nieprawda.

https://k2.com.pl/blog/jak-polerowac-samochod/
2. Jak wybrać odpowiedni wosk do lakieru? [VIDEO]
Czytaj więcej
Jaki wosk do nowego auta, jaki do 10-letniego, jaki do czarnego
lakieru, białego, itd. – to tylko kilka przykładowych pytań, które cisną
się na usta każdego amatora lśniących aut, który zaczyna myśleć o
woskowaniu swojego pojazdu. Postaramy się zatem wyjaśnić jak
dobrać odpowiedni wosk i sprawdzimy czy zadane powyżej pytania
rzeczywiście są zasadne.

https://k2.com.pl/blog/jaki-wosk/
3. PORADNIK: Jak poprawnie woskować lakier krok po kroku?
Czytaj więcej
Każdy lakier z czasem traci swój połysk. Nie ma znaczenia czy
myjemy na myjniach bezdotykowych lub myjniach ze szczotkami.
Chociaż w przypadku myjni szczotkowych utrata połysku następuje
trochę szybciej.

https://k2.com.pl/blog/jak-woskowac/
4. Dekontaminacja lakieru – 5 kroków do idealnie czystego lakieru
Czytaj więcej
Tak jak samochód jest wizytówką właściciela, tak lakier wizytówką
całego auta. Niestety po latach użytkowania traci on atrakcyjny
wygląd, przez co pojazd przestaje cieszyć oko właściciela i wyraźnie
traci na wartości. Sposobem na to jest zabezpieczenie lakieru
woskiem lub powłoką ceramiczną.

https://k2.com.pl/blog/co-to-jest-dekontaminacja/
5. Glinkowanie lakieru, czyli sposób na lśniący lakier [VIDEO]
Czytaj więcej
Często myjesz swój samochód, ale nie jesteś zadowolony z efektów?
Widzisz, że w niektórych miejscach karoseria, szyby lub felgi nadal są
niedomyte? Glinkowanie lakieru, czyli sposób na lśniący lakier Czym
jest i na czym polega glinkowanie? Glinkowanie lakieru - czym i jak?
Co da nam glinkowanie felg samochodowych? Czy można glinkować
szyby? Usuwanie resztek ptasich odchodów dzięki glinkowaniu
karoserii A może planujesz woskowanie lub polerowanie lakieru i
chciałbyś przed tym naprawdę skutecznie pozbyć się brudu z auta?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie - glinkowanie lakieru! Co będzie nam
potrzebne? Zasadniczo tylko 3 rzecz - glinka, płyn do nadania
poślizgu oraz foliowa rękawiczka. O jej roli dowiesz się z dalszej
części artykułu. Glinkowanie lakieru, czyli sposób na lśniący lakier
Jaką glinkę wybrać? Na co zwrócić uwagę podczas glinkowania
samochodu? Glinka w swojej strukturze i budowie co do zasady

przypomina plastelinę.

https://k2.com.pl/blog/glinkowanie-lakieru/
6. 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 po pielęgnacji opon były czarne, a szyby idealnie
przejrzyste.

https://k2.com.pl/blog/jak-domyc-samochod-po-myjni-bezdotykowej/
7. Quick detailer - szybkie nabłyszczanie lakieru
Czytaj więcej
Jak nabłyszczyć samochód w krótkim czasie i przy niewielkim
nakładzie sił? Jak odświeżyć lakier, chromy i elementy z tworzywa, w
ciągu kilku minut? Co jest lepsze do tego celu: quick detailer, wosk w
sprayu, wosk na mokro czy szampon z woskiem? Szybkie, łatwe i
przyjemne odświeżenie lakieru oraz nadanie mu jeszcze lepszego
wyglądu sprawia, że quick detailer przebija pod tym kątem
tradycyjne sposoby.  Quick Detailer – szybki sposób nabłyszczania
lakieru Pielęgnacja samochodu daje mnóstwo radości właścicielowi.
Zwłaszcza wtedy, gdy odpowiednio dobierze się kosmetyki.

https://k2.com.pl/blog/quick-detailer/
8. 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/
9. K2 Roton i Roton pro – czym się różnią produkty K2 od produktów K2
Pro
Czytaj więcej
Kosmetyki do samochodu to dziesiątki produktów o rozmaitym
przeznaczeniu, które niedoświadczonego użytkownika mogą

przyprawić o zawrót głowy. Postanowiliśmy wyjaśnić różnice
pomiędzy
najpopularniejszymi
kosmetykami
K2,
a
ich
profesjonalnymi odpowiednikami z linii K2 Pro. Zanim zaczniemy,
warto wiedzieć, że wszystkie produkty z linii Pro projektowane były z
myślą o użytkownikach profesjonalnych np.

https://k2.com.pl/blog/k2-pro-vs-k2-gold/
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