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: :  SL S5 SHINE & PROTECT SPRAY - QUICK WAX 

Beschrijving: 
SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax is een vloeibare emulsie op basis van was. Bevat zeer fijne hoge-
kwaliteitsingrediënten met reinigende eigenschappen die geen strepen achterlaten. 
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking. 

Toepassing: 
Universele wax voor het beschermen van kunststof tegen veroudering. Neutraal product en eenvoudig in 
gebruik. Gemakkelijk aan te brengen en uit te poetsen. Beschermt tegen oxidatie. Door de UV-filters zal de 
kleur van de lak of de gelcoat aanzienlijk langer zijn kleur behouden. 

Gegevens bij levering: 
Kleur: 
Viscositeit: 
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik: 
Shore: 

wit 
vloeibare dispersie 
ca. 0,93 gr/cm³ 
18 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

5-10 gr/m²
niet van toepassing

Verwerking: 
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Spuit wat SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax op het 
oppervlak en wrijf dit met een zachte doek zo dun mogelijk uit in draaiende bewegingen. Hiervoor 
gebruikt u best een microvezeldoek. Breng slechts de hoeveelheid was aan die u kunt bewerken voor het 
product droog is. 
Voor extra glans kunt u dit nog polijsten met een zachte pad. 
Bij extreme weersomstandigheden is het aan te raden twee lagen SL S5 Shine & Protect Spray - Quick Wax 
te zetten met een tussentijd van twee uren. 

Veiligheid: 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep 
Reinigingsmiddel voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 




