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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Pflegeset-Plus 51695

Комплект для догляду за дерев'яними вікнами і садовими меблями

Загальна інформація Ком плект для до гля ду за де ре в'я ни ми ві кна ми і са до ви ми ме бля ми, який
скла да є ться з Rei ni gungs tuch 96210, AD LER Top-Clea ner 51696, AD LER Top-
Fi nish 51697 і AD LER Fens ter-Tool Auf trags kis sen 95581.

Особливі властивості ADLER Top-Cleaner 51696
Ви со ка зда тність до ви да ле н ня за бру днень і зне жи ре н ня.
ADLER Top-Finish 51697
Бло кує мі кро ско пі чні трі щи ни і пори ла ко фар бо вої плів ки, тим са мим до по- 
ма га ю чи про дов жи ти ін тер ва ли між ре мон тни ми ро бо та ми. Ро бить по верх ню
шов ко ви стою і бли ску чою, а та кож го то вою до на не се н ня на неї лаку.

Сфера використання По кри ті ла зу р'ю де ре в'я ні ві кна та са до ві ме блі. Ре ко мен ду є ться ви ко ри сто- 
ву ва ти AD LER Pfle ge set Plus 51695 один раз на рік. Мо жна не за сто со ву ва ти
для ві кон, які, в силу сво го роз та шу ва н ня, не схиль ні до атмо сфер но го впли- 
ву.

Спосіб нанесення ADLER Top-Cleaner 51696
Очи стіть ві кно від за бру днень за до по мо гою те плої води, до дав ши в неї кіль- 
ка кра пель ми ю чо го за со бу. По тім рів ним ша ром на не сіть AD LER Top-Clea- 
ner 51696 на по кри ті ла ком де ре в'я ні де та лі за до по мо гою тка ни ни 96210
або по ду ше чки для на не се н ня лаку AD LER Fens ter-Tool.
ADLER Top-Finish 51697
Збов тай те пе ред ви ко ри ста н ням. По тім, з тка ни ни 96210 або по ду ше чки AD- 
LER Fens ter-Tool, на не сіть рів но мір ним тон ким ша ром на обро бле ну AD LER
Top-Clea ner 51697 ви со хлу по верх ню. При на не сен ні за до по мо гою AD LER
Fens ter-Tool на по верх ні утво рю є ться дуже ве ли ка кіль кість про ду кту, тому
за ли шки про ду кту на ви ро бі не об хі дно ви тер ти тка ни ною!

Час висихання (при кімнатній
температурі 20°C)

AD LER Top-Fi nish 51697 близь ко 1 го ди ни

Температура застосування і
об'єкта

Не мен ше +10°C.
Ви со ка во ло гість і низь кі тем пе ра ту ри мо жуть при зве сти до зна чно го збіль- 
ше н ня часу ви си ха н ня.

Робочий інструмент Очи щу валь ну сер ве тку 96210 і аплі ка тор пі сля ви ко ри ста н ня про ми ти те- 
плою во дою з ми лом.

Покривність (на шар) Вмі сту до сить для по кри т тя близь ко 10 м²
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Умови зберігання За хи ща ти від мо ро зу

Форма поставки У на бір вхо дять

Відтінок Без барв ний

Дані щодо безпеки До три му ва ти ся вка зів ки па спор та з без пе ки!

1 тканина 96210
1 ванночка Fenster-Tool 95584
1 подушечка для нанесення Fenster-Tool 95581
500 мл ADLER Top-Cleaner 51696
500 мл ADLER Top-Finish 51697


