K2 VENA PRO 1L
Hydrofobowy szampon samochodowy
Indeks produktu: D0201
Kod kreskowy: 5906534017420

Dane techniczne
Pojemność: 1 l
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 VENA PRO to więcej niż szampon do umycia auta. Jest on herosem, wyspecjalizowanym w swojej
dziedzinie. Skoncentrowany, profesjonalny szampon samochodowy. Zaprojektowany z myślą o
zaawansowanej kosmetyce samochodowej i detailingu.
Z wyjątkowym artyzmem i mistrzowską precyzją rozprawia się z zabrudzeniami na powierzchni karoserii, nie
pozostawiając zanieczyszczeniom najmniejszych szans. Mytą powierzchnię pokrywa gęstą puszystą pianą o
spektakularnych właściwościach czyszczących, zapewniających równocześnie wysoki poślizg.
Hydrofobowy szampon samochodowy do zadań specjalnych K2 Vena Pro jest w pełni bezpieczny dla powłok
ochronnych na lakierze, niezależnie czy pracuje w kontakcie z woskiem ochronnym, czy powłoką ceramiczną.
Kiedy kończy swoje zadanie, niczym artysta na płótnie zostawia po sobie autograf w postaci niewidocznej
warstwy hydrofobowej, która pomaga odprowadzić wodę i osuszyć lakier.
Dodatkowym sprzymierzeńcem szamponu jest jego zapach, który umila pracę i zamienia ją w przyjemność.
Wybierz szampon K2 Vena Pro i poznaj jego siłę, wydajność, zapach i inne super moce.
Sposób użycia:
1. Spłukać auto wodą pod ciśnieniem z luźnego brudu.
2. Rozcieńczyć 20-50 ml szamponu w 10 L wody.
3. Myć auto w zaciemnionym miejscu, od góry do dołu, nanosząc roztwór rękawicą.
4. Spłukać dokładnie auto wodą.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/237316468?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. 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/
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/
3. Ranking szamponów samochodowych - który szampon najlepszy?
Czytaj więcej
Czyste i zadbane auto to bezapelacyjny must-have każdego
prawdziwego fana motoryzacji. Mówiąc o czystości, zacznijmy od
podstaw, czyli bazowego mycia naszego wozu. Tym w co musimy
zainwestować na tym etapie pielęgnacji, jest szampon do mycia
samochodu.

https://k2.com.pl/blog/ranking-szamponow-samochodowych/
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