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EIGENSCHAPPEN 
 

• Geeft een perfecte diepe glans, ook op moeilijke kleuren, zoals zwart en bordeauxrood. 

• Bevat een unieke duurzame silicone voor een uitmuntend resultaat zonder vettige poetswolken. 

• Zonder krachtsinspanning te verwerken. 

• OEM-vrijgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OMSCHRIJVING 
Quick Shine Polish is een unieke polish voor nagenoeg alle moderne lakken. Het product bestaat voor 100% uit beschermende bestanddelen en 
bevat dan ook geen slijpmiddelen of andere reinigers. Door deze unieke samenstelling zorgt Quick Shine Polish voor een perfecte bescherming 
en verzorging van alle schone, gelakte ondergronden. 
 
Quick Shine Polish geeft ook op de moeilijke kleuren, zoals zwart en donkerblauw een perfect diepe glans. Daarnaast verwijdert het ook de 
veelvoorkomende poetswolken op deze moeilijke kleuren. 
 
Doordat Quick Shine Polish zeer eenvoudig te verwerken is, is het ideaal om toe te passen op grote vlakken. Naast goed onderhoud is hierdoor 
ook de professionele uitstraling gemakkelijk te realiseren. 
 
Nadat een voertuig gewassen is, is Quick Shine Polish een ideaal middel om op te lossen in het water dat over het voertuig wordt gegooid om 
het af te spoelen. Het afzemen gaat dan beter en tegelijkertijd worden glans en bescherming toegevoegd. 
 
Quick Shine Polish beschermt in één behandeling zonder dat hiervoor veel kracht benodigd is. Het product laat zich perfect handmatig in- en 
uitpoetsen. 
 
Indien diepere reiniging benodigd is, wordt het gebruik van Easy Polish aanbevolen. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met doseerdop 500 ml  

ARTIKELCODE 04.3182.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van wax, siliconenolie en oplosmiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  975 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    600 mPa.s (bij 20°C) 

Oplosmiddelen:    White spirit 

Vlampunt:    47°C 

Toevoegingen:    Siliconenolie 

Percentage wax:    3% tot 5% 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken. 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende laksystemen. Contact met ongelakte kunststoffen vermijden. Na eventueel 
contact direct afspoelen met ruim water en een spons. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het oppervlak wassen met een geschikte 
shampoo. 

Methode van aanbrengen:   Flacon goed schudden voor gebruik. 
Methode 1: Quick Shine Polish aanbrengen op een droge, schone, zachte doek (bij voorkeur een Innotec 
Multi Wipe) of een InnoQuip Spot Handpad. Hiermee het te behandelen oppervlak zorgvuldig inwrijven 
door middel van ronddraaiende bewegingen. Laten drogen en uitwrijven met een droge, schone Innotec 
Multi Wipe of Clean & Shine Towel, zonder krachtsinspanning. 
Methode 2: Een hoeveelheid Quick Shine Polish oplossen in water en met een spons aanbrengen of over 
het oppervlak spoelen. Daarna afspoelen met een ruime hoeveelheid water en goed droog zemen. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Flacon met doseerdop 500 ml  5400563024621 
     
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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