
Jeżeli masz problem z widocznością przez przednią szybę w deszczowy dzień, a powłoka 
jest zbyt kosztowna dla Ciebie to mamy wreszcie rozwiązanie. Możesz to zrobić samo-
dzielnie w ciągu kilku minut, zapewniając komfort i bezpieczeństwo każdej podróży. Safe-
Vision to dwa w jednym: czystość i powłoka. Przywracając czystość, zapewniamy również 
hydrofobowość, a perełki wody zaczynają spływać nawet przy wolnej jeździe. Następuje 
wyraźna poprawa pola widzenia, dzięki temu, że woda nie zatrzymuje się na ekranie. TEVO 
priorytetowo traktuje bezpieczeństwo klientów, dlatego powstał preparat do powierzchni 
szklanych – SefeVision. Pomyśl o bezpieczeństwie, pomyśl o TEVO!

SafeVision

Oczyść powierzchnie 
szklane z pyłu, wosku, 
brudu, oleju, wody itp.

Spryskaj SafeVision 
równomiernie na 

powierzchni szyby.

Wyrównaj powłokę 
za pomocą 
mikrofibry.

Odczekaj 
1 minutę.

Delikatnie wypoleruj 
za pomocą 
mikrofibry.

Poleruj delikatnie  
do suchości.

Odczekaj 5 minut 
dla uzyskania 

najlepszego efektu 
hydrohobizacji.

Sposób użycia:

bezpieczeństwo 
jest najważniejsze

Zastosowanie:
SafeVision to produkt przeznaczony do zabezpieczenia po-
wierzchni szklanych, poprawiający widoczność podczas każdej 
podróży, nadający super śliskie wykończenie i hydrofobowość. 
Szybki czas wiązania to absolutna zaleta tego produktu. Detailing 
jeszcze nigdy był tak łatwy!

Hydrofobowość
Samooczyszczajce się szyby, uciekajce kropelki podczas deszczu, 
bezpieczeństwo na drodze – to wszystko jest możliwe dzięki 
hydrofobowości SafeVision.
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Dystrybutor:
SNB GDAŃSK
ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk 
tel.: +48690421321; 575868939
email: tevopoland@gmail.com

Specyfikacja:
Rodzaj powierzchni aplikacji: powierzchnie szklane

Opakowanie: 300 ml butelka z rozpylaczem
Trwałość: do 1 miesiąca / 5 myć

Wydajność: 5-7 aut
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy 

Wytrzymałość temperaturowa: 120°C 
Zapach: łagodny 

pH: 5-7 
Kolor: transparentny niebieski

Czas utwardzania: natychmiastowy 
Temperatura przechowywania: +5°C do +30°C

Temperatura stosowania: +5°C do +35°C 
Twardość: twardość ołówka w skali HB 



tevocrations.com.pl

Wychodząc na przeciw potrze-
bom naszych klientów, Tevo 
Creations stworzyło linie pro-
duktów, charakteryzującą się 
wyjątkowo prostą aplikacją da-
jącą natychmiastowe efekty hy-
drofobowe! To powłoki w sprayu 
do niemal każdej powierzchni.

G-Activ  


