
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD REINIGT, POLIERT UND 
PFLEGT 
Pastă de lustruit acril şi materiale 
sintetice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îndepărtează petele persistente, curaţă în 
profunzime şi cu delicateţe. Oferă strălucire 
fără sa lase urme. Înlătură micile zgârieturi şi 
petele albe. Prin combinaţia specială de 
produse de îngrijire, suprafeţele sunt 
protejate. Utilizarea regulată prelungeşte 
durata de viaţă a materialelor sintetice. Efect 
excelent de respingere a apei. 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 

Suprafeţe sintetice, precum: GFK (fibră de 

sticlă), plexiglass, PVC, afişaje telefoanele 

mobile, rame ferestre, uşi de exterior, căzi din 

acril, suprafeţe la ambarcaţiuni, parbrize  

 

 

moto, vizoare căşti, faruri, carcase CD, 

mobilier de grădină şi plăci de surfing. 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe bază 
de apă, săpun, particule abrazive fine şi 
substanţe de îngrijire 
pH: 9 -10 
Densitate: aprox. 1.10 g/cm3 
Consum: utilizaţi cantităţi foarte mici 
Ambalaj: 150 ml 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Aplicaţi pastă de lustruit pe o lavetă umedă şi 

aplicaţi pe suprafaţă apăsând uşor. Lustruiţi 

cu o lavetă moale şi uscată. 

Recomandare: În cazul unor suprafeţe din 

material sintetic sensibile, verificaţi 

compatibilitatea suprafeţei, aplicând produsul 

într-un loc mai putin vizibil. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricatiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.
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