Ainutlaatuinen sekoitus carnaubaa ja suojaavia polymeerejä. Soveltuu kaikille maalatuille ja lakatuille pinnoille
jättäen erityisen syvän ja kestävän kiillon. Peittää myös pienet pyörrejäljet. Älä käytä kumi tai muovipinnoille,
äläkä muille maalaamattomille pinnoille. Erittäin helppo levittää ja kiillottaa käsin, mutta voidaan käyttää kiillotuskoneen kanssa. KÄYTTÖOHJEET: Parhaan tuloksen saamiseksi käytä vain viileälle pinnalle varjossa. Laita
pieni määrä tuotetta vahanlevitystyynyyn ja levitä ohut kerros koko maali- ja lakkapinnalle. Anna kuivua täysin,
ja pyyhi ylimääräinen vaha pois hyvälaatuisella mikrokuituliinalla. Käännä liinasta puhdas puoli kiillon viimeistelyä varten. Vinkki: Pinnan virheiden poistamiseksi (naarmut, pyörteet, haalistumat), käytä kiiltäville pinnoille
turvallisia tuotteita, kuten Meguiar’s ScratchX 2.0 tai Meguiar’s Ultimate Compound.
Innehåller unik blandning av carnauba och skyddande polymerer. Kan användas på alla målade och lackerade
ytor. Ger speciellt djup glans och skyddande yta. Får ej användas på gummi-, plast -eller omålade ytor. Utmärkt
för maskinpolering. BRUKSANVISNING: För bästa resultat använd endast på kall yta och i skuggan. Sätt en liten
mängd av medel på en vax applikator pad och bred ut medlet på hela lackytan. Låt produkten torka helt och
torka av överlopps medel med en mikrofiberduk av god kvalitet. Slutligen vänd den torra och rena sidan av
duken utåt för att maximera glansen. Tipps: För oxiderade ytorna och för repor rekommenderas förbehandling
med Meguiar’s ScratchX 2.0 eller Meguiar’s Ultimate Compound.

G7014 Meguiar´s Gold Class Carnauba Paste Wax
Kiinteä Carnauba-vaha
311 G / 325 ml
SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas./ Nafta (petroleum),
vätebehandlad tung. Syttyvä kiinteä aine. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekä muista sytytyslähteistä. Tupakointi
kielletty. Älä hengitä höyryä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan
ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. EI saa
oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
lääkäriin. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta, kuten jauhetta tai hiilidioksidia. Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/
kansainvälisten säädösten mukaisesti.
Brandfarligt fast ämne. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. FÖRVARAS
OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får
inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Får inte
komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Används endast utomhus eller i väl ventilerade
utrymmen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare. Vid brand: Släck
branden med släckare avsedd
för brandfarliga vätskor/gaser,
såsom pulver eller koldioxid.
Innehållet/behållaren lämnas
till i enlighet med lokala/
nationella/internationella
bestämmelser.
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