K2 T6 KLINET 770 ml
Środek do odtłuszczania powierzchni
Indeks produktu: L761
Kod kreskowy: 5906534007667

Dane techniczne
Pojemność: 770 ml
Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
K2 T6 KLINET to połączenie szybko odparowujących, bezpiecznych rozpuszczalników służących do
odtłuszczania oraz oczyszczania lakieru przed nakładaniem wosków, sealantów lub powłoki ceramicznej.
Gwarantuje lepsze wiązanie się produktu z powierzchnią, dzięki czemu utrzymuje się ona znacznie dłużej.
Doskonale radzi sobie z usuwaniem resztek past polerskich, żywicy oraz kleju po naklejkach. Jest w pełni
bezpieczny dla wszelkich typów lakierów, elementów z tworzyw sztucznych, gumowych i szklanych.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Rozpylić na powierzchnię.
2. Wytrzeć do sucha przy pomocy mikrofibry.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=LIetIH9LcBA

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. Powłoka ceramiczna – co warto o niej wiedzieć i jak dbać?
Czytaj więcej
Piękny, błyszczący lakier to ozdoba każdego samochodu. Nowe auto
ze zniszczonym, porysowanym, matowym lakierem, wygląda

wyjątkowo nieatrakcyjnie. I odwrotnie, kilkunastoletnie auto z
zadbanym, błyszczącym lakierem, wygląda świetnie.

https://k2.com.pl/blog/powloka-ceramiczna-na-lakier-k2-gravon/
2. Regeneracja reflektorów w 5-ciu krokach • Poradnik
Czytaj więcej
Jeśli lampy samochodu coraz gorzej świecą, a ich wygląd powoduje
grymas niezadowolenia na Twojej twarzy, warto sprawdzić, czy nie
uległy znacznemu zmatowieniu. Choć to normalne zjawisko,
szczególnie w starszych modelach aut. To może być bardzo
niebezpieczne zarówno dla Ciebie, jak również innych użytkowników
drogi.

https://k2.com.pl/blog/regeneracja-lamp/
3. Regeneracja reflektorów w 1 godzinę
Czytaj więcej
Podejmij wyzwanie. Na szali jest 500 zł! Diagnoza: zmatowiałe klosze
reflektorów. Rokowania? Złe.

https://k2.com.pl/blog/reflektory-jak-nowe/
4. Co to jest Alkohol Izopropylowy — IPA i do czego się go wykorzystuje?
Czytaj więcej
IPA to skrót, który coraz częściej możemy spotkać w naszej
przestrzeni. To oznaczenie podbija produkty między innymi branży
motoryzacyjnej, elektronicznej, optycznej. Co kryją za sobą te trzy
litery i dlaczego ta substancja znajduje tak szerokie zastosowanie? O
tym właśnie jest poniższy artykuł.

https://k2.com.pl/blog/co-to-jest-alkohol-izopropylowy/
5. Powłoka ceramiczna K2 Gravon po 4 miesiącach od nałożenia
Czytaj więcej
Michał nałożył ceramiczną ochronę lakieru K2 Gravon na nowego
Peugeota 301. Sprawdźcie jakie są jego odczucia po 4 miesiącach
użytkowania auta z taką ochroną lakieru. Oto jego historia.

https://k2.com.pl/blog/gravon-po-4-miesiacach/
6. Jak poprawić widoczność w każdych warunkach drogowych?
Czytaj więcej
Dobra widoczność podczas jazdy samochodem to podstawowy
czynnik wpływający na bezpieczeństwo. Zabrudzona szyba,
zachlapane lusterka w których nic nie widać, zniszczone pióra
wycieraczek, źle ustawione światła? To wszystko może prowadzić do

nieszczęścia. Dlatego warto zadbać o to, aby widoczność podczas
jazdy była dobra i to w każdych warunkach.

https://k2.com.pl/blog/jak-poprawic-widocznosc-w-kazdych-warunkachdrogowych/
7. Poradnik - jak prosto i łatwo odnowić plastiki wewnętrzne w
samochodzie?
Czytaj więcej
Znamienita większość auta na polskich drogach to auta używane,
sprowadzane najczęściej zza zachodniej granicy. Średnia wieku
samochodu w Polsce to ponad 10 lat, a to wystarczający czas, aby
wnętrze auta dotknął problem schodzącej farby czy łuszczących się
plastików. Z tego poradnika dowiesz się jak odnowić zniszczoną
powierzchnię tworzywa, bez inwestycji większych kwot.

https://k2.com.pl/blog/poradnik-jak-prosto-i-latwo-odnowic-plastiki-wewnetrzne-wsamochodzie/
8. 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/
9. Test wosku K2 Quantum po 10 wizytach w myjni bezdotykowej
Czytaj więcej
Woskowanie auta to podstawa utrzymania lakieru w dobrej kondycji.
Warstwa wosku ochronnego, chroni karoserię przed szkodliwymi
czynnikami, które sprawiają, że auto traci blask, kolor płowieje i w
efekcie – samochód gorzej wygląda. Przy obecnym tempie życia,
wielu z nas cierpi na notoryczny brak czasu, w tym na zajmowanie
się samochodem i szuka produktów, które zagwarantują im
satysfakcjonujący i długotrwały efekt.

https://k2.com.pl/blog/test-wosku/
10. Polerowanie reflektorów w 11 letnim Subaru Forester 2.0
Czytaj więcej
Damian po raz kolejny testuje nasz produkt. Tym razem wybór padł
na K2 Lamp Doktor - reflektory niemłodego już Forestera zasługiwały
na odrobinę uwagi ;) Zobaczcie jak wyszło. Damian za polerowanie
lamp miał zabrać się już dawno.

https://k2.com.pl/blog/polerowanie-reflektorow-w-11-letnim-subaru/
11. 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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