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ŠAMPON S LESKEM A VOSKEM 
Glanz-Wachs-Shampoo 

POPIS Efektivní, multifunkční a pH neutrální a vodní film narušující šamponový koncentrát 
pro ruční mytí motorových vozidel. Obsahuje jemné, k pokožce a automobilovým 
lakům šetrné tenzidy a vysoký podíl ošetřujících složek. Mytí, ošetření a sušení 
probíhá v jednom pracovním kroku. Po opláchnutí se vodní film ihned roztrhá 
a podporuje tak schnutí vozidla bez tvoření skvrn. Šampon s leskem a voskem je 
mimo jiné ideální pro udržování/ošetřování vozového parku, kdy předtím nane-
sené leštěnky a politury ještě nebyly opotřebovány. Lak vozidla získá vysoký lesk 
a dlouhodobou konzervaci a je tím chráněný proti agresivním vlivům životního pro-
středí. 

VLASTNOSTI - chrání lak před agresivními vlivy životního prostředí a povětrnosti 
 - výborný čisticí účinek 
 - vhodný pro polykarbonáty 
 - excelentní trhání vodního filmu a tím i méně práce při sušení laku 
 - čištění a voskování v jednom pracovním kroku 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalina 
 Rozpustnost : rozpustný ve vodě 
 Hustota při +20 °C : 1,029 g/cm³ DIN 51757 
 Bod vzplanutí : 101 °C 
 Barva / vzhled : světle žlutá 
 Báze : neiontové a kationtové povrchově ak-

tivní látky, odmašťovadla, ošetřující 
komponenty 

 Vůně : charakteristická 
 Doba použitelnosti v originálním 
 uzavřeném obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ Pro čištění všech materiálů, jako jsou lakované a chromované povrchy, guma, 
plasty, sklo na osobních a užitkových vozidlech, motocyklech, plavidlech, obytných 
přívěsech a vozidlech, zahradního nábytku apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Šampon s leskem a voskem je možno použít pro mytí motorových vozidel ručním 
způsobem nebo pomocí šamponovacího zařízení. Pro ruční mytí se podle tvrdosti 
vody přidá 30 – 50 ml autošamponu na 10 l vody. Vozidlo umýt prostřednictvím 
houby nebo mycí rukavice a následně dostatečně opláchnout jemným proudem 
čisté vody. Zbytky vody vysušit utěrkou z mikrovláken nebo kůží pro ošetřování 
vozidel. 

POZNÁMKA Pozor! Nepoužívat na přímém slunci a na horké laky nebo povrchy! Před použitím 
je doporučeno provést zkoušku autošamponu na vhodnost a snášenlivost! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 10 l  plastový kanystr Obj. č. 8198 D 
 25 l  plastový kanystr Obj. č. 8199 D 
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