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Vista
Varenr. 40211

Vista

Vista er specialformuleret til genopfriskning af umalede 
plast- og gummidele. Produktet restaurerer eksistende ud- 
vendig plastik som er ældet og blevet porøs, hvor alminde- 
lig behandling med silicone eller Gel ikke er tilstrækkelig.

Produktet giver en langtidsvirkende behandling som ikke 
efterlader vand/regn striber, heller ikke ved gentagen vask. 

Nemt at bruge 
Vista gennemvæder plastikoverfladen uden at det er nød- 
vendigt med gentagne behandlinger og de behandlede 
dele bliver ved at se godt ud selv ved våde kørselsforhold.

• Langtidsgenopretter mat plastik

• Nem påføring med svamp eller klud

• Gennemvæder overfladen, så gentagen 
behandling undgås 

• Siliconefri – velegnet på lakererværksteder

Langtidsvirkende siliconefri 
plejemiddel til udvendig plast

Trin 1 Overfladen skal være  
helt ren inden behandling.
Forudgående behandling med 
siliconebaserede midler; SKAL 
fjernes helt, da det ellers vil 
ødelægge virkning og finish 
af Vista behandlingen.

Trin 2 Vista påføres den rene 
overflade med svamp eller  
fnugfri klud på alt udvendig  
plastik.

Brug kun lidt ad gangen og 
fordel over hele emnet. 

Lad tørre uden at polere.

Efter én time kan behandling- 
en tåle regn og vil i løbet af 
24 timer hærde helt op. 
 
Bemærk 
Kommer Vista på lakken skal 
det STRAKS tørres af igen, da 
det kan skade ved indtørring.

Vista er IKKE egnet til interiør. 

Brugervejledning

Kemisk indhold En blanding af harpikshold- 
ige stoffer i opløsningsmid-
delbaseret væske, parfume.

Udseende Mørkebrun væske

Lugt Frugtagtig

pH værdi 13,5

Flammepunkt 40 °C

Opløselighed i vand Delvis opløselig

Opbevaring Rumtemperatur, beskyttet 
mod frost og stærk varme

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage

Varenummer 40211
Indhold 500 ml metalflaske
Kolli 12 stk

Tekniske data og produkt
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21

BRANDFARE !
Undgå selvantændelse 
og skade på værksted ! 
Efter brug skal svampen 
el. kluden neutraliseres 
ved vask i varmt sæbe-
vand inden borskaffelse. 

NYT LIV – OGSÅ I VÅDT VEJR
Vista giver nyt liv til al udvendig plastik: Kofangere, 
sidepaneler spejlholdere, lister, spoilers osv.


