K2 APC STRONG PRO
1L
Uniwersalny środek czyszczący
Indeks produktu: D0011
Kod kreskowy: 5906534017253

Dane techniczne
Pojemność: 1 l
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 APC STRONG PRO to potężny brat K2 APC Neutral Pro. Niezwykle silny, uniwersalny, wszechstronny i
niskopienny produkt do czyszczenia wszystkich powierzchni na zewnątrz i we wnętrzu auta. Koncentrat,
maksymalnie skoncentrowany na swoim celu. Poziom jego siły ujawnia się w zależności od stopnia
rozcieńczenia.
Doskonale nadaje się również jako środek typu PRE-WASH do zewnętrznych części auta. Stworzony do walki
z brudem na elementach plastikowych, winylowych, karoserii, oponach, felgach.
Idealnie daje sobie radę podczas prania tapicerek materiałowych. Przenika i doskonale penetruje
zabrudzenia. Działa szybko i skutecznie.
Zabójczy dla brudu. Niczym ninja, nie pozostawia po sobie najmniejszych śladów, również tych w postaci
białego osadu.
Jeszcze bardziej skuteczny, kiedy działa w parze z pędzelkiem detailingowym K2. Sprawdź go.

Rozcieńczenie:
od 1:10 dla najcięższych zabrudzeń
do 1:80 dla lekkich zabrudzeń

Sposób użycia:
1.
2.
3.
4.

Sporządzić roztwór.
Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzelka lub szczoteczki.
Usunąć zanieczyszczenia przecierając mikrofibrą lub spłukując wodą.
W razie konieczności powtórzyć kroki od 1-4.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=1i_jkyxHTns

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/226471192?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. Żebyś miał czysto… pod sufitem, czyli jak wyczyścić podsufitkę.
Czytaj więcej
Dlaczego zwykle nie czyścimy podsufitki? Ponieważ po pierwsze
wydaje nam się, że nie jest brudna, a po drugie, że nie bardzo wiemy
jak się do tego zabrać w domowych warunkach. W artykule
rozprawiamy się z tym zagadnieniem. A jeśli mamy do czynienia z
takim przypadkiem, że materiał na suficie gdzieś odstaje, odkleja się,
zanim zabierzemy się za sprzątanie, musimy przeprowadzić proces
klejenia podsufitki.

https://k2.com.pl/blog/czyszczenie-podsufitki/
2. 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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