K2 ROTON 5 L
Wysoce efektywny płyn do mycia felg nadający efekt
czerwonej felgi
Indeks produktu: G165
Kod kreskowy: 5906534014658

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 4

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Czyste i połyskujące w słońcu felgi są doskonałym dopełnieniem idealnie wyglądającego auta. Dlatego
stworzyliśmy wysoce efektywny i bezpieczny płyn do czyszczenia wszystkich rodzajów felg - stalowych,
aluminiowych, chromowanych oraz lakierowanych.
EFEKT CZERWONYCH FELG
K2 ROTON 5L w spektakularny sposób usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków
hamulcowych i zabrudzenia drogowe, czego efektem jest zabarwienie naniesionego płynu na czerwono.
Mycie felg za pomocą płynu jest szybkie, efektywne i skuteczne i nie wymaga wysiłku. Brud jest usuwany bez
ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni.

fot. efekt czerwonych felg po zastosowaniu produktu K2 Roton

SPOSÓB UŻYCIA:
1.
2.
3.
4.

Przed użyciem produktu upewnić się, że felga jest chłodna w dotyku.
Równomiernie spryskać całą czyszczoną powierzchnię.
Pozostawić na kilka minut.
W chwili nanoszenia płyn jest bezbarwny. Reagując z zanieczyszczeniami zabarwia się na
czerwono, co oznacza, że brud został rozpuszczony (w niektórych rodzajach zabrudzeń
dopuszczalne jest chwilowe zabarwienie na zielono).
5. W celu usunięcia zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc użyć szczotki do mycia felg lub gąbki.
6. Spłukać silnym strumieniem wody.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=Moq3bZ6TOBk
https://www.youtube.com/watch?v=xreNcM2xZoc
https://www.youtube.com/watch?v=FvQbWteV2tk
https://www.youtube.com/watch?v=HW7S77YgWIQ

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/48374183?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 po pielęgnacji opon były czarne, a szyby idealnie
przejrzyste.

https://k2.com.pl/blog/jak-domyc-samochod-po-myjni-bezdotykowej/
2. Deironizer i czerwona felga - usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z
felg i lakieru
Czytaj więcej
Czarne plamki na powierzchni felgi. Skutecznie psują wygląd nawet

najbardziej atrakcyjnych obręczy. Jak zabrać się do ich usuwania?
Jakiego środka użyć? Odpowiedzią jest środek o tajemniczej nazwie deironizer, który sprawdza się zarówno w przypadku mycia felg, jak i
w usuwaniu metalicznych zabrudzeń z lakieru.

https://k2.com.pl/blog/deironizer/
3. 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/
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