K2 GRAVON RELOAD
250 ML
Do konserwacji powłok ceramicznych
Indeks produktu: G035
Kod kreskowy: 5906534014870

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
K2 GRAVON RELOAD to jedyny w swoim rodzaju super szybki środek do konserwacji powłok ceramicznych,
którego celem jest wydłużenie żywotności powłoki. Niezastąpiony w okresowej pielęgnacji powłoki K2
GRAVON. Gwarantuje piękny głęboki połysk, wyśmienity poślizg oraz doskonałe właściwości hydrofobowe.
Jego aplikacja jest niezwykle prosta. Produkt zmniejsza ryzyko powstania małych rys, może być używany
także do zabezpieczenia lakieru bez powłoki.
K2 GRAVON RELOAD świetnie zabezpiecza karoserię oraz można go aplikować również na takie elementy
jak plastik, guma czy szkło. Jego trwałość w zależności od użytkowania może wynosić od 3 do 6 miesięcy.

W zestawie znajduje się aplikator oraz bezszwowa, cięta laserowo mikrofibra K2 BONA.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=dlqMsiHo9NY
https://www.youtube.com/watch?v=cygooNB9dcQ
https://www.youtube.com/watch?v=DStrfdNlYkc

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/76034860?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. 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. Jak dbać o powłokę ceramiczną?
Czytaj więcej
Ceramiczna ochrona lakieru podnosi odporność lakieru na
zarysowania czy też zabrudzenia. Chcąc, aby efekt utrzymał się
przez kilka lat, ważna jest również sama konserwacja powłoki
ceramicznej. Jak wygląda jej pielęgnacja i które środki nadają się do
tego najlepiej? Skoro pielęgnacja powłoki ceramicznej jest niezbędna,
warto poszukać do tego najlepszych środków.

https://k2.com.pl/blog/jak-dbac-o-powloke-ceramiczna/
3. Ceramiczna ochrona lakieru K2 Gravon Lite. Koniec z woskowaniem
samochodu?
Czytaj więcej
O zaletach powłoki ceramicznej można długo się rozpisywać – i
zrobiliśmy to w tym artykule. Na rynek trafił także młodszy
brat powłoki ceramicznej K2 Gravon - K2 Gravon Lite. Czym nowa
powłoka różni się od dotychczas dostępnego w sprzedaży K2
Gravon? Wyjaśniamy! K2 Gravon Lite to odmiana powłoki
ceramicznej K2 Gravon, która zasadniczo różni się od niej kilkoma
parametrami.

https://k2.com.pl/blog/ceramiczna-ochrona-lakieru/
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