
 

 

KARTA TECHNICZNA 

 

 
 

COCKPIT PROTECTOR TEFLON – PREPARAT DO PIELĘGNACJI KOKPITU 
 
 
Aerozol do czyszczenia i polerowania deski rozdzielczej samochodu. Kokpit spray czyści, pielęgnuje, 
konserwuje plastikowe i gumowe części wewnątrz samochodu. Ze względu na właściwości antystatyczne 
zapobiega on przyciąganiu kurzu i zapewnia długotrwały efekt estetyczny. Produkt dostępny w 
pojemnikach aerozolowych o pojemności 600 ml. 
 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

•  Nie wymaga polerowania 

•  Usuwa brud, kurz 

•  Pozostawia przyjemny, oryginalny i trwały zapach 

•  Pozostawia efekt czystości wewnątrz samochodu 

•  Łatwy w użyciu 

•  Pozwala zachować oryginalny kolor plastikowych części, nadając im półpołysk 

•  Pozostawia hydrofobową warstwę ochronną na powierzchni 
 
 

ZASTOSOWANIE 
Preparat przeznaczony do konserwacji, czyszczenia deski rozdzielczej w samochodzie oraz pozostałych 
elementów znajdujących się wewnątrz wykonanych z plastiku oraz gumy. 
 
DANE TECHNICZNE 
 
 

Parametr Wartość 
Stan fizyczny Aerozol 

Barwa Bezbarwna 

Zapach Charakterystyczny 

Gęstość 0.70 - 0.90 g / cm3 

Ph Nie dotyczy 

Temperatura wrzenia szeroki zakres destylacji, 
początek 66 °C 

Temperatura stosowania do +35°C 
Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna 

 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 

Wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Spryskaj czyszczoną powierzchnię. Jeśli nakładasz zbyt dużo 
produktu, rozprowadź go uprzednio na czystą ściereczkę. Aby wyczyścić okolice szyb preparat nanieść na 
szmatkę i przetrzyj czyszczoną powierzchnię, unikając naniesienia na szybę. Produkt nie wymaga 
polerowania. 
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produktu po raz pierwszy należy sprawdzić pracę na ukrytej powierzchni. 

 
PRZECHOWYWANIE   
 
Produkt należy przechowywać w zamkniętym pojemniku w pozycji pionowej w suchym, chłodnym i dobrze 
wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. 
Temperatura przechowywania: od + 5 ° C do + 35 ° C. 
 
OGRANICZONA GWARANCJA: 
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w 
innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać wcześniej własne 
próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie 
podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. 


