BuffCoat

zbyt błyszczące
aby mogło być prawdziwe

Kiedy interesuje Cię połysk i gładkość, nie patrz na innych, patrz na BuffCoat. Wyobraź
sobie powłokę krzemionkową w aerozolu, z uproszczoną metodą aplikacji z profesjonalnymi wynikami. BuffCoat już po aplikacji jednej warstwy może działać jak właściwa powłoka
krzemionkowa przez 6 do 8 miesięcy. Dodatkowo kiedy zauważysz, że Twoja powłoka
wymaga odświeżenia, możesz ponownie w prosty sposób zaaplikować BuffCoat. Buffcoat
stanie się najbardziej poszukiwanym produktem do pielęgnacji samochodu, a elastyczność
BuffCoat nie ma granic. Może być używany jako samodzielna powłoka, a także jako produkt
do szybkiego wykańczania powierzchni lakieru czyli jako potocznie znany TopCoat. Tajemnicą tego wkrótce najlepiej sprzedającego się produktu jest jego unikalny skład.
Sposób użycia:
Dystrybutor:
Spryskaj BuffCoat
równomiernie
na powierzchni.

Temperatura stosowania:
Twardość:

5-7

transparentny zielony
natychmiastowy
+5°C do +30°C
+5°C do +35°C

twardość ołówka w skali HB
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Temperatura przechowywania:

120°C

łagodny
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Czas utwardzania:

12 miesięcy
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pH:

Kolor:

60-100 ml na auto
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Zapach:

do 6-8 miesięcy
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Okres przydatności do użycia:

Wytrzymałość temperaturowa:

300 ml butelka z rozpylaczem
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Trwałość:

Wydajność:

powierzchnie lakierowane
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Opakowanie:

„ZRÓB

SAM”

Rodzaj powierzchni aplikacji:
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Odczekaj
10 minut.

O

Specyfikacja:

Wyrównaj powłokę
za pomocą
mikrofibry.
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Oczyść
powierzchnię z pyłu,
wosku, brudu, oleju,
wody itp.
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SNB GDAŃSK
ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk
tel.: +48690421321; 575868939
email: tevopoland@gmail.com

Jeżeli będzie się
smużyć wypoleruj
za pomocą wilgotnej
mikrofibry.

Poleruj delikatnie,
aż powierzchnia
będzie wolna
od smug.

Odczekaj 5 minut
dla uzyskania
najlepszego efektu
hydrofobizacji.

Zastosowanie:
BuffCoat to produkt przeznaczony do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni lakierowanych (tj. samochodów, skuterów, motocykli,
jachtów, samolotów) chroniący przed warunkami atmosferycznymi
takimi jak promieniowanie UV, kwaśne deszcze, oksydacja lakieru
i innymi szkodliwymi czynnikami, nadając mu lśniące wykończenie,
hydrofobowość oraz głębie koloru. Szybki czas utwardzania to absolutna zaleta tego produktu. Detailing jeszcze nigdy był tak łatwy!

Hydrofobowość
W czasach powłok ceramicznych wszyscy chcemy mieć efekt
kropelek na karoserii, a Tevo na kropelkach zna się jak nikt inny.
Efekt hydrofobowości jest tutaj spektakularny i cieszy oko kierowcy na długo.

G-Activ
Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, Tevo
Creations stworzyło linie produktów, charakteryzującą się
wyjątkowo prostą aplikacją dającą natychmiastowe efekty hydrofobowe! To powłoki w sprayu
do niemal każdej powierzchni.

tevocrations.com.pl

