K2 SPECTRUM PRO 1L
Quick Detailer
Indeks produktu: D3001
Kod kreskowy: 5906534017444

Dane techniczne
Pojemność: 1 l
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Szerokie spektrum możliwości staje otworem, kiedy do ręki weźmiesz quick detailer K2 SPECTRUM PRO.
K2 SPECTRUM PRO to bohater połysku na bazie syntetycznego wosku. Quick detailer stworzony z myślą o
szybkim odświeżeniu i nabłyszczeniu lakieru oraz innych powierzchni. Tworzywa sztuczne, guma, elementy
chromowane – nic nie stanowi dla niego wyzwania. W mgnieniu oka odmienia ich wygląd i zapewnia
efektowne, konkursowe wykończenie.
Bez skrupułów rozprawia się z kurzem, odciskami palców czy świeżych śladach po wodzie.
K2 SPECTRUM PRO to więcej niż tylko głębia koloru i lustrzany połysk. W kontakcie z pielęgnowaną
powierzchnią tworzy na niej powłokę hydrofobową, która niczym pole siłowe chroni lakier przed szkodliwym
wpływem warunków atmosferycznych.
Quick detailer K2 na lakierach zabezpieczonych woskiem, wzmacnia powłokę ochronną i przedłuża jej
trwałość. Lakierom niezabezpieczonym nadaje połysk i ochronę do kolejnego mycia.
Jego mocną siłą jest intensywny, przyjemny zapach, który uprzyjemnia pracę.
Stworzony z myślą o szybkim uzyskaniu widowiskowego efektu, łatwo się dociera i nie pozostawia po sobie
smug. Wierny towarzysz każdego, kto dba o wygląd auta – własnego lub klienta. Idealny do stosowania po
każdym myciu.
Postaw na K2 SPECTRUM PRO i ciesz się legendarnym efektem oraz wizualną ucztą dla oka.

Sposób użycia:
1. Nanieść przy pomocy atomizera na powierzchnię.
2. Wytrzeć powierzchnię do sucha.
3. W razie potrzeby delikatnie wypolerować powierzchnię mikrofibrą np. K2 Bona.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=EPCwd3xVA8o
https://www.youtube.com/watch?v=_npP59vJGUY

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/200301697?rel=0&startSlide=1
Pobierz: K2 Spectrum.pdf

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. Quick detailer - szybkie nabłyszczanie lakieru
Czytaj więcej
Jak nabłyszczyć samochód w krótkim czasie i przy niewielkim
nakładzie sił? Jak odświeżyć lakier, chromy i elementy z tworzywa, w
ciągu kilku minut? Co jest lepsze do tego celu: quick detailer, wosk w
sprayu, wosk na mokro czy szampon z woskiem? Szybkie, łatwe i
przyjemne odświeżenie lakieru oraz nadanie mu jeszcze lepszego
wyglądu sprawia, że quick detailer przebija pod tym kątem
tradycyjne sposoby.  Quick Detailer – szybki sposób nabłyszczania
lakieru Pielęgnacja samochodu daje mnóstwo radości właścicielowi.
Zwłaszcza wtedy, gdy odpowiednio dobierze się kosmetyki.

https://k2.com.pl/blog/quick-detailer/
2. Jak domyć samochód po myjni bezdotykowej?
Czytaj więcej

Mycie samochodu na myjni bezdotykowej Cię nie zadowala? Pojawią
się zacieki po wodzie, szare opony, brudne felgi, czy niedomyte
szyby to udręka wielu z nas. Czy istnieje sposób by cieszyć się
czystym samochodem dłużej? Odpowiedź na to i wiele więcej
znajdziesz w poniższym artykule. Można jednak poświęcić 15 minut
dłużej, by pozbyć się zacieków, domyć felgi bez nadmiaru pracy, czy
sprawić by opony były czarne, a szyby idealnie przejrzyste.

https://k2.com.pl/blog/jak-domyc-samochod-po-myjni-bezdotykowej/
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/
4. 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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