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QUICK CERAMIC DETAILER QUICK CERAMIC DETAILER 
HIGH GLOSS & PROTECTION

QUICK CERAMIC DETAILER je perfektní produkt pro běžnou údržbu. Receptura 
jemně a důkladně čistí mírně znečištěné povrchy bez poškrábání. Navrženo k obnově 
původního odstínu barev a ochraně povrchu při současném zajištění hlubokého lesku 
po každém použití. Lze jej použít ke zvýšení stávající ochrany a zajištění vynikajícího 
vodoodpudivého účinku na povrch. Lze použít na suchý a mokrý povrch (s použitím 
sušicího prostředku).

Použití: vyvinut pro použití na všech površích ošetřených s nebo bez F8 HYBRID 
CERAMIC SPRAY 3 IN 1. Lze použít na různé typy materiálů vozu: ráfky, textilní / 
vinylové kabrioletové střechy, pneumatiky a karoserie.

HLAVNÍ VÝHODY 
Vosk pro dokonalý lesk a ochranu karoserie.
Velmi snadno a rychle se nanáší.
Bez námahy odstraní zbytky vody a vodní kámen po umytí.
Zvyšuje lesk a ochranu poskytovanou produktem F8 HYBRID CERAMIC SPRAY 
3IN1.
Vodoodpudivý účinek – voda sklouzává z karoserie.
Chrání před prachem a nežádoucími stopami.
Zanechává karoserii hladkou na dotek. 
Netoxické složení: bezpečný pro uživatele a životní prostředí.

LEGISLATIVA & BEZPEČNOST
Přečtěte si doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na originálním obalu. 
Nesměšujte s jinými produkty. Pouze pro profesionální použití. Bezpečnostní list je 
k dispozici na vyžádání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ
Vozidlo nebo povrch vždy umyjte a ošetřete na místě, které není vystaveno přímému 
slunečnímu záření. Neaplikujte výrobek na horké povrchy nebo za extrémních teplot. 
Nikdy nenechte výrobek na karoserii zaschnout.
Pro detailnější informace se obraťne na technickou podporu distributora.
Skladování: Udržujte pevně uzavřený a chraňte před chladem, mrazem, UV 
zářením a teplem na dobře větraném místě. 

Molekulární keramický ochranný vosk pro ošetření 
a běžnou údržbu 

Zříkáme se veškeré odpovědnosti za manipulaci, skladování, používání nebo nakládání a likvidaci produktů, které jsou rozdílné od doporučení prohlášených ze strany FLOWEY®.

Technické specifikace
pH ca. 3,5

Fyzikální stav Bezbarvá kapalina

Hustota ca. 0,99

Životní prostředí

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v 
tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii 
biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 
648/2004 o detergentech. 

Reference a obaly F7 Rozprašovač 750ml

Doporučené příslušenství
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Molekulární keramický ochranný vosk pro ošetření a běžnou údržbu 

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Dodržujte doporučená bezpečnostní 
opatření pro použití chemických přípravků 
a používejte vhodné ochranné pomůcky.

Povrch neustále otírejte, dokud nedosáhnete 
pěkného lesku, a dokončete ho čistým suchým 
hadříkem z mikrovlákna. 

Důkladně umyjte a poté opláchněte 
celé vozidlo. Nastříkejte QUICK CERAMIC 
DETAILER na mikrovláknovou utěrku nebo 
přímo na ošetřovaný povrch. Naneste na 
malou plochu (30x30cm). Povrch může být 
mokrý nebo suchý. 

Doporučené příslušenství


