K2 APC 1L
Wszechstronny środek czyszczący, koncentrat
Indeks produktu: G130
Kod kreskowy: 5906534016249

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 10

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 APC czyli ALL PURPOSE CLEANER w koncentracie to znakomity, wielozadaniowy środek czyszczący o
szerokim zastosowaniu. Nadaje się do stosowania we wnętrzu oraz na zewnątrz samochodu. Doskonale radzi
sobie nawet z najcięższymi zabrudzeniami. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu tworzyw sztucznych, winylu,
gumy, opon, komory silnika, dywaników, podsufitek, tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych.
Może być stosowany jako prespray oraz środek do mycia wstępnego. Przywraca czyszczonym elementom
naturalny wygląd.
K2 APC ma świeży zapach, dzięki czemu czyszczenie wnętrza samochodu to sama przyjemność.
K2 APC ma neutralne pH, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Ponadto
nie pozostawia efektu połysku ani białego nalotu. Zapewnia świeżość oraz naturalną strukturę czyszczonym
elementom.

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia, produkt rozcieńczyć z wodą w stosunku:
1:10 dla silnych zabrudzeń
1:80 dla lekkich zabrudzeń

Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzelka lub szczoteczki, a następnie zetrzeć czystą
i suchą mikrofibrą. Idealnie nadaje się do pracy z pistoletem czyszczącym Masner Perfektor.
Nanosić na chłodne powierzchnie, upewnić się, że auto stoi w cieniu i nie pozostawiać do wyschnięcia.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=Uv66CRS3LOg

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/121291710?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 skutecznie wyczyścić deskę rozdzielczą i plastiki?
Czytaj więcej
Tak, każdy plastik z czasem blaknie, staje się szary, zupełnie
niepodobny do tego, jak wyglądał gdy był nowy. Próbujecie zaradzić
temu przy pomocy podstawowych autokosmetyków, ale efekt
okazuje się krótkotrwały. Podejrzewamy, że Was też to irytuje.

https://k2.com.pl/blog/jak-skutecznie-wyczyscic-deske-rozdzielcza/
2. Czyszczenie wnętrza samochodu – jeden środek do wszystkiego
Czytaj więcej
Nowoczesny samochód to miejsce, gdzie aż roi się od najróżniejszych
materiałów. Metale i plastiki, gumy, tapicerki, można je wymieniać
bez końca. Trudniejszą od tego jest chyba tylko próba ich

wyczyszczenia, biorąc pod uwagę, że każda z tych powierzchni
wymaga osobnych produktów.

https://k2.com.pl/blog/czyszczenie-wnetrza-samochodu/
3. 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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