07 5 L
Produkt wielozadaniowy: likwiduje piski, smaruje,
czyści, penetruje, chroni przed korozją
Indeks produktu: 07500
Kod kreskowy: 5906534013705

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 1

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis

NIEZASTĄPIONY W DOMU
Likwiduje piski i zgrzyty w zawiasach, zamkach, żaluzjach, prowadnicach szuflad i drzwi pomaga poluzować
zapieczone i zardzewiałe śruby, nakrętki słoików, zamki oraz kłódki. Smaruje i konserwuje metalowe
elementy parasoli, wózków dziecięcych, zamki błyskawiczne, kółka w zabawkach i walizkach, zawiasy drzwi
do pralki i bram wjazdowych. Zabezpiecza przed korozją podręczne narzędzia w domu i garażu np.
śrubokręty, kombinerki, klucze itp. Usuwa zabrudzenia oraz ślady z gładkich powierzchni (linoleum, parkiet,
panele, kafelki, powierzchnie metalowe itd.).

NIEZASTĄPIONY W OGRODZIE
Smaruje i zabezpiecza zawiasy drzwi oraz okien w altanach, szklarniach, furtkach itp. Zabezpiecza
urządzenia mechaniczne przed przedwczesnym zużyciem. Czyści, smaruje i zabezpiecza przed korozją ostrza
piły, kosiarki, sekatorów, nożyc itp. Smaruje i konserwuje huśtawki ogrodowe. Pomaga poluzować zapieczone
i zardzewiałe śruby, zamki oraz kłódki.

NIEZASTĄPIONY W SAMOCHODZIE
Czyści i chroni przed korozją metalowe (chromowane, aluminiowe, stalowe) elementy w samochodzie np.
anteny radiowe, felgi, zawiasy itp. Eliminuje piski i zgrzyty elementów metalowych, plastikowych, gumowych
i mechanicznych np. pasków klinowych, elementów łożyskowanych. Chroni uszczelki w szyber dachu,
drzwiach, bagażniku oraz wycieraczki. Usuwa wilgoć oraz zabezpiecza przewody zapłonowe i styki
elektryczne. Chroni powierzchnie wykonane z plastiku, winylu. Poluzowuje i pomaga odkręcić zardzewiałe
śruby. Smaruje lusterka, przyciski deski rozdzielczej, zawiasy schowka i drzwi, siłowniki bagażnika, korbki
szyb, wysuwane anteny, zamki.

NIEZASTĄPIONY DO SPRZĘTU SPORTOWEGO
Czyści, smaruje i zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji wszelkie metalowe elementy w rowerach,
mechanizmach kółek w deskorolkach, nartach, desce snowboardowej, sankach, sprzęcie turystycznymi i

okien w campingu.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=0njvBuLfbDc
https://www.youtube.com/watch?v=v4kBZXY1WqU

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15454248?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 samodzielnie usunąć drobne awarie w Twoim samochodzie?
Czytaj więcej
Każdy samochód składa się z tysięcy współpracujących części, które
od czasu do czasu ulegają awarii. W niektórych przypadkach można
ją usunąć osobiście, bez tracenia czasu i pieniędzy na wizytę u
mechanika. W sezonie letnim wzięcie sprawy we własne ręce może
być wręcz koniecznością.

https://k2.com.pl/blog/jak-usunac-w-samochodzie/
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