K2 FOX 150 ML
Zapobiega parowaniu szyb
Indeks produktu: K631
Kod kreskowy: 5906534009661

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia
Pobierz zdjęcia

Opis
Antypara K2 FOX to doskonały środek do zabezpieczenia szyb i lusterka wstecznego przed zaparowaniem.
Redukuje zbieranie się wilgoci i eliminuje ograniczenie pola widzenia kierowcy poprawiając bezpieczeństwo
jazdy.
K2 FOX jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy nanieść go na mikrofibrę lub miękką szmatkę, a następnie
nałożyć na szybę i wytrzeć po wyschnięciu.
Antypara do szyb K2 dostępna jest w formie sprayu, co pozwala na wydajne I efektywne użytkowanie oraz
zapobieganie parowaniu szyb w samochodzie nawet do kilku tygodni.
Środek na parowanie szyb tworzy warstwę ochronną, która zapobiega osadzaniu się wilgoci na szybie I
pozostawia ją przejrzystą.
Dzięki K2 FOX nadmierne parowanie szyb w samochodzie, pójdzie w zapomnienie. Unikniesz mozolnego
wycierania zaparowanych szyb, a sama jazda autem będzie bardziej bezpieczna i komfortowa. Dla Ciebie i
Twoich pasażerów.
W celu pozbycia się nadmiaru wilgoci w samochodzie warto wyposażyć się także w POCHŁANIACZ WILGOCI
CARDOS, co również wpłynie na komfort podróżowania i wydłuży działanie antypary.

Cechy produktu:
łatwy w użyciu;
bezpieczny dla pozostałych materiałów;
wydajny;
doskonale zapobiega parowaniu szyb;

Sposób użycia:
1. Produkt wstrząsnąć przed użyciem.
2. Środek nałożyć na mikrofibrę np. K2 BONA.
3. Aplikować punktowo, przykładając mikrofibrę do powierzchni szyby, pozostawiając widoczne.
ślady.
4. Odczekać ok. 15 minut, aż produkt zwiąże się z szybą.

5. Wypolerować szybę do sucha.

UWAGA:
Jeżeli nie posiadasz pochłaniacza wilgoci CARDOS, należy pozostawić jedną z szyb niezabezpieczoną w celu
skraplania się na niej wilgoci występującej w kabinie.

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. Jak przygotować samochód do zimy?
Czytaj więcej
Odpowiednie przygotowanie auta do zimy, pozwala uniknąć
kłopotliwych problemów. Czas zatem zadbać o samochód i
przygotować go na nadejście srogich mrozów, aby nawet w
najzimniejsze poranki nie mieć problemów z rozruchem silnika czy
dostaniem się do wnętrza auta. Zatem jak przygotować auto do
zimy? W poniższej części artykułu przedstawiamy, krótką listę
najważniejszych prac do wykonania by użytkowanie naszego
samochodu w okresie zimowym obyło się bez problemowo.

https://k2.com.pl/blog/przygotuj-samochod-do-zimy/
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