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HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 poskytuje ochranný film na všechny povrchy - chrání vaši 
karoserii jednoduchým a účinným způsobem. Speciálně navržené složení pro vynikající 
vodoodpudivé vlastnosti, které tvoří ochrannou vrstvu a zajišťují brilantní efekt lesku. Pokud 
je povrch řádně udržován, může ochrana trvat 6 až 12 měsíců.

Použití: Lze použít na různé typy materiálů vozu: ráfky, textilní / vinylové kabrioletové 
střechy, pneumatiky a karoserie.

HLAVNÍ VÝHODY 
Produkt po zaschnutí a vytvoří extra odolný a lesklý film.
Vynikající ochrana proti vodě, špíně a UV záření.
Vynikající ochranné vlastnosti včetně silného a dlouhodobého vodoodpudivého složení, 
které vydrží několik měsíců po aplikaci.
Velmi snadné použití. 
Efekt „Snadné opětovné čištění“: špína a jiné nečistoty se nelepí na ošetřený povrch, což 
v budoucnu zajistí snadné čištění.
Poskytuje karoserii vynikající lesklý povrch.
Poskytuje dlouhodobou ochranu před nečistotami a nežádoucími stopami po dobu něko-
lika měsíců.
Lze aplikovat na všechny omyvatelné povrchy, s výjimkou oken.

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 keramické složení 
pro dlouhodobou ochranu

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. 5,5

Fyzikální stav Bezbarvá kapalina

Hustota ca. 1

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 F8 Rozprašovač 750ml

Doporučené příslušenství
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Molekulární keramické složení pro dlouhodobou ochranu

Doporučené příslušenství

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
Dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro 
použití chemických přípravků a používejte vhodné 
ochranné pomůcky.
Produkt lze aplikovat třemi různými způsoby v 
závislosti na úrovni ochrany, které chcete dosáhnout, 
nebo na času potřebného pro aplikaci:

METODA 1: poskytuje ochranu proti nečistotám a 
nežádoucím známkám po dobu 6 měsíců nebo déle:

Ochranný povlak po aplikaci ztvrdne. Pokračujte 
v nanášení na malé plochy, dokud aplikace není 
dokončena. Doporučujeme nanášet produkt na malé 
plochy o velikosti maximálně 30x30 cm. Produkt by se 
neměl nechat na povrchu zaschnout bez předchozího 
otření, protože by se tak produkt snáze stíral z povrchu 
bez dostatečně přilnuté ochranné vrstvy. 

Výsledek je mimořádný: ochrana odpuzující nečistoty a 
super lesk vašeho vozu.

Důkladně umyjte a osušte auto. Naneste HYBRID 
CERAMIC SPRAY 3IN1 na malé lokální části vozu, 
vybrané pro ošetření, poté produkt rozetřete po povrchu 
pomocí hadříku z mikrovlákna a dokončete aplikaci 
otřením druhým suchým hadříkem z mikrovlákna.

PO DOBU 6 MĚSÍCŮ 
NEBO DÉLE
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Doporučené příslušenství

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
METODA 2: poskytuje dočasnou ochranu po dobu 
až několika týdnů při správném použití HYBRID 
CERAMIC SPRAY 3IN1:

The application will ensure that the treated 
surface remains dirt- and water-repellent and 
retains a brilliant shine.

Wash the car thoroughly but do not dry the 
surface.
Spray  HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 onto the 
surface whilst wet before wiping with a clean 
microfibre such as the A2 cloth from FLOWEY®. 

Aplikace zajistí, že ošetřený povrch zůstane 
odpuzující nečistoty a vodu a udrží si brilantní 
lesk.

Důkladně umyjte auto, ale povrch nevysušte. 
Aplikujte HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 
na stale vlhký povrch a poté jej otřete pomocí 
mikrovláknové utěrky jako například utěrka A2 
on FLOWEY®. 

PO DOBU AŽ 
NĚKOLIKA TÝDNŮ 
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Doporučené příslušenství

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
METODA 3: je nejjednodušší a nejrychlejší 
metoda aplikace, která zajistí, že vaše 
povrchy zůstanou vodoodpudivé a lesknou 
se po dobu 2-3 týdnů po ošetření: 

Aplikujte produkt HYBRID CERAMIC 
SPRAY 3IN1 na ještě mokrý povrch a poté 
dokončete proces dalším opláchnutím povrchu 
vysokotlakou vodou nebo nízkotlakou „vodou 
z vodovodu“. Váš povrch je nyní vodoodpudivý 
s dokonalým leskem, který je několik týdnů 
chráněn proti hromadění nečistot a různých 
druhů znečištění.

Pro zachování ochranného a lesklého filmu 
po použití HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 na 
několik měsíců doporučujeme konzervovat 
karoserii pomocí snadno použitelného 
ošetřovacího vosku F7 QUICK CERAMIC 
DETAILER.

Před stříkáním HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 
omyjte a opláchněte povrch vozu, vybraný pro 
ošetření. 

PO DOBU AŽ 
NĚKOLIKA TÝDNŮ 


