K2 BELA 5L SUNSET
FRESH
Pachnąca aktywna piana o neutralnym pH
Indeks produktu: G105SF
Kod kreskowy: 5906534016300

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 4

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
Czyste i zadbane auto to Twoja wizytówka. Mycie wstępne przy pomocy aktywnej piany, to jeden z
najważniejszych etapów mycia samochodu. Decyduje on o tym, czy auto będzie lśniło czystością, czy
pozostanie niedomyte, lub co gorsza - jego lakier zostanie zarysowany w trakcie mycia.

Aktywna piana K2 Bela stworzona została z myślą o największych entuzjastach kosmetyki samochodowej,
osób, które oczekują wysokiej jakości idącej w parze z łatwością użycia.

K2 Bela doskonale spełnia swoje główne zadanie - zmiękcza brud na aucie i ułatwia jego dalsze mycie.
Znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego. Dzięki temu mycie auta nie
powoduje drobnych zarysowań lakieru, jest szybsze i przekłada się na znaczącą oszczędność czasu.

Dzięki neutralnemu pH piana aktywna K2 Bela, nie zagraża powłokom ceramicznym takim jak K2 Gravon i K2
Gravon Lite oraz jest bezpieczna dla samochodów, których lakier został zabezpieczony za pomocą wosków,
takich jak np. K2 Proton.

Innowacyjna i nowoczesna receptura piany aktywnej K2 Bela została tak zaprojektowana, aby zapewnić jak
największy komfort podczas mycia. Puszysta, obfita i gęsta piana to znak rozpoznawczy K2 Bela, który
znacząco wpływa na przyjemność pracy z produktem. Piana nie pozostawia po sobie żadnych osadów, ani
zacieków. Jest całkowicie bezpieczna dla czyszczonych powierzchni.

Dzięki 3 spektakularnym nutom zapachowym, unoszący się podczas pracy aromat sprawia, że mycie
samochodu staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek.

K2 Bela oferowana jest w 3 wersjach zapachowych:
aromatyczny i smakowity Blueberry,
orzeźwiający i pobudzający Sunset Fresh,

mocno owocowy, energetyczny Energy Fruit.

Sposób użycia:

Do użycia produktu niezbędna jest pianownica, ręczna lub od myjki ciśnieniowej.
1. Do zbiornika należy wlać przygotowany wcześniej roztwór koncentratu rozcieńczony:
w przypadku pianownicy ręcznej - do 1:400
w przypadku pianownicy do myjki ciśnieniowej - 1:10 - 1:15.

2. Nanieść pianę na samochód przy użyciu pianownicy.
3. Poczekać kilka minut, aż piana opadnie a tym samym zmiękczy na karoserii brud.
4. Spłukać dokładnie całą karoserię wodą pod ciśnieniem.
5. Tak przygotowaną powierzchnię można myć ręcznie.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=MoYWUq1YhCo

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/121291599?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. Aktywna piana o neutralnym pH
Czytaj więcej
Aktywna piana do samochodów jest przez wielu kojarzona głównie ze
specjalistycznymi myjniami. Wydaje się, że tylko w takich miejscach
znajdziemy dedykowaną chemię do mycia wstępnego, która
skutecznie poradzi sobie z brudem, a przy tym nie naruszy wosku na
lakierze samochodu. Ale czy to prawda? Odpowiedź brzmi: nie!
Bezpieczną dla powłok woskowych aktywną pianę dziś może bez
problemu kupić każdy miłośnik czystych czterech kółek, a my
pokażemy jak ją wykorzystać i dlaczego warto.

https://k2.com.pl/blog/aktywna-piana/
2. 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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