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EIGENSCHAPPEN 
 

• Geeft glans en bescherming. 

• Geschikt voor vrijwel iedere gladde en gereinigde, droge ondergrond. 

• Bevat geen krijt, dus veilig voor het verfraaien van kunststof. 

• Gemakkelijk aan te brengen d.m.v. spuitbus. 

• Snel en professioneel resultaat. 

• Uit te wrijven zonder krachtsinspanning. 

• Laat geen vlekken of vette film achter. 

• OEM-vrijgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OMSCHRIJVING 
Spray Shine Polish is een hoogwaardig glansmiddel met unieke eigenschappen. Speciaal geschikt voor het snel verfraaien van auto's, motoren, 
boten/jachten, caravans, gladde en/of gelakte meubels, piano's etc. 
 
Spray Shine Polish bevat geen krijt en zal daardoor niet wit uitslaan op ongelakte kunststofdelen. Sterker nog, ook deze delen zullen weer van 
een mooie, egaal glanzende en beschermende laag worden voorzien. Door de unieke samenstelling van het product laat het geen vlekken of 
vette film achter op de behandelde delen. 
 
Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat nagenoeg alle oppervlakken, zoals spiegelglas, plexiglas, chroom, kunststoffen en uiteraard gelakte 
oppervlakken probleemloos met één product behandeld kunnen worden. Zodoende is Spray Shine Polish het ideale product om een voertuig 
snel, gemakkelijk en toch efficiënt te verfraaien en te beschermen. 
 
Spray Shine Polish heeft een relatief hoog percentage werkzame bestanddelen, waardoor het slechts in dunne lagen aangebracht hoeft te 
worden. 
 
Door de aerosolverpakking is Spray Shine Polish zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Ook het uitpoetsen is zeer gemakkelijk, 
omdat het product zich moeiteloos laat verwerken. Hierdoor zijn ook de vele moeilijk bereikbare plaatsen zeer goed te behandelen. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Aerosol 500 ml  

ARTIKELCODE 04.3184.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Een mix van natuurlijke waxen en siliconenolie 

Volumieke massa / dichtheid:  857 kg/m³ 

Consistentie:    Dik vloeibaar (spuitklaar in aerosol) 

Oplosmiddelen:    Alifatische oplosmiddelen en water 

Vlampunt:    < 0°C 

Toevoegingen:    Siliconenolie 

Percentage wax:    ± 4% 

Verwerkingscondities:   +10°C tot +40°C. Niet in de zon verwerken. 

Soort ondergrond:    Vrijwel iedere gladde ondergrond 

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

Methode van aanbrengen:  Bus goed schudden voor gebruik. Spray Shine Polish dun en gelijkmatig op het oppervlak spuiten 
(spuitafstand ± 25 cm) of op een schone, droge Innotec Multi Wipe of Clean & Shine Towel spuiten en 
daarmee aanbrengen. Met een schone, droge Innotec Multi Wipe of Clean & Shine Towel uitwrijven. 

Reinigen materialen:   Na droging afvegen met een droge, schone doek of water. 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    Aerosol 500 ml  5400563024812 

     
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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