K2 BELA PRO 1 L
SUNSET FRESH
Aktywna piana o neutralnym pH
Indeks produktu: D0111
Kod kreskowy: 5906534017222

Dane techniczne
Pojemność: 1 l
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 BELA PRO niczym królowa śniegu pokrywa powierzchnię gęstą i puszystą białą peleryną aktywnej piany.
Z pozoru delikatna, bezpieczna dla wosków i powłok ceramicznych, choć obdarzona neutralnym pH, w
rzeczywistości jest prawdziwą skoncentrowaną i bezwzględną dla brudu – bestią. Bez żadnych skrupułów
zmiękcza i skłania do kapitulacji nawet najtwardszy brud na aucie, sprawiając, że dalsze mycie jest
dziecinnie proste.

Zastosowana do mycia wstępnego zdecydowanie ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia
ręcznego. Niezależnie czy używana jest przez początkującego amatora kosmetyki samochodowej,
czy detailingowych mistrzów.
Pomimo swojej spektakularnej siły nie pozostawia po sobie żadnych osadów ani zacieków. Jest całkowicie
bezpieczna dla czyszczonych powierzchni.
Łącząca w sobie siłę i delikatność aktywna piana K2 BELA PRO podczas pracy uwodzi zapachem. W
zależności od wyboru poznasz jej różne aromatyczne oblicza.

Do wyboru masz:
aromatyczną Blueberry
kipiącą świeżością Sunset Fresh
energetyczno-owocową Energy Fruits

Poznaj jej oblicze i zakochaj się od pierwszego użycia.

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, zaczynając od dołu karoserii.
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=ATuuSUOCWTE
https://www.youtube.com/watch?v=dEeydTC02DU

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/192694456?rel=0&startSlide=1
Pobierz: K2 Bela Pro.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. Dekontaminacja lakieru – 5 kroków do idealnie czystego lakieru
Czytaj więcej
Tak jak samochód jest wizytówką właściciela, tak lakier wizytówką
całego auta. Niestety po latach użytkowania traci on atrakcyjny
wygląd, przez co pojazd przestaje cieszyć oko właściciela i wyraźnie
traci na wartości. Sposobem na to jest zabezpieczenie lakieru
woskiem lub powłoką ceramiczną.

https://k2.com.pl/blog/co-to-jest-dekontaminacja/
2. Mycie samochodu aktywną pianą
Czytaj więcej
Coraz więcej opcji na rynku, a problem ten sam – brudny samochód,
który pod warstwą brudu traci swój urok i wartość. Metod
doprowadzenia go do świetności jest wiele, ale zacząć należy od
samego początku, czyli mycia wstępnego, które zmiękczy brud i
ułatwi mycie. Tu najlepiej sprawdzi się aktywna piana.

https://k2.com.pl/blog/mycie-piana-aktywna/
3. 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/

4. Aktywna piana - jak używać? Test na Kia Picanto
Czytaj więcej
Łukasz jak wielu z nas jest zapalonym fanem motoryzacji i dbania o
swoje cztery kółka. Na swoim aucie przetestował aktywną pianę K2
Active Foam, a całość przedstawił w formie fotorelacji.  Co to jest
aktywna piana i do czego służy? Zacznijmy od podstaw.

https://k2.com.pl/blog/test-piany-aktywnej/
5. 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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