K2 QUADRA
MIKROFIBRA
WAFLOWA
Do osuszania karoserii
Indeks produktu: M436
Kod kreskowy: 5906534014207

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 100

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
K2 QUADRA MIKROFIBRA WAFLOAE umożliwia szybkie i dokładne osuszenie karoserii samochodu. Dzięki
specjalnej strukturze wafla, absorbuje wodę skuteczniej niż tradycyjne mikrowłókna. Nie pozostawia smug
oraz nie powoduje powstawania rys na lakierze. Mikrowłókno jest przeznaczone do myjni samochodowych.
Można je wielokrotnie prać i suszyć.
Rozmiar: 60x90 cm
Gramatura: 320 gsm
Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/40816159?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 osuszyć auto po umyciu?
Czytaj więcej
Czy po powrocie z myjni bezdotykowej na lakierze swojego auta
również
zauważasz
niechciane
zacieki,
które
skutecznie

popsuły efekty Twojej pracy? Zastanawiasz się wtedy jak prawidłowo
osuszyć auto po umyciu? Poznaj dwie skuteczne metody na pozbycie
się śladów wody z lakieru. Po pierwsze - mikrowłókno. Pozostawienie
samochodu do wyschnięcia, nawet po najlepszym myciu, rodzi
ryzyko powstania na lakierze zacieków z twardej wody.

https://k2.com.pl/blog/jak-osuszyc-auto/
2. 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/
3. Jak prać mikrofibrę by czyszczenie nie uszkodziło jej właściwości?
Czytaj więcej
Jednym z takich najbardziej powszechnych elementów są ściereczki i
ręczniki z mikrofibry. To prawdziwe must-have, jeśli chodzi o
sprzątanie i to nie tylko samochodu. W zasadzie każdy z nas słyszał o
tym materiale, ale czy wiemy czym tak naprawdę, jest mikrofibra, jak
o nią zadbać, aby służyła nam przez dłuższy czas, jak prać
mikrowłókna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym
tekście.

https://k2.com.pl/blog/jak-prac-mikrofibre/
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