
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

SUPER POLISH 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby  sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
SUPER POLISH je vysoko účinný čistiaci, leštiaci a ochranný prostriedok, ktorý sa aplikuje 
priamo na špinavý povrch bez použitia vody bez toho, aby ho poškrabal. Na ošetrenom 
povrchu voda vytvára špecifický efekt kropají, ktoré samé po skle stečú. Po aplikácii SUPER 
POLISH sa na povrchu vytvoria malé kvapky, ktoré majú schopnosť uschovať čiastočky špiny a 
tie sa potom veľmi jednoducho odstránia. Táto jedinečná schopnosť zabráni poškrabaniu 
povrchu. SUPER POLISH čistí, leští a chráni kov, chróm, sklo, zrkadlá, porcelán, hliník, 
sklolaminát, gumu, vinyl, plasty a povrchy natreté lakom alebo farbou. Na povrchu vytvára 
výrazný lesk. Nezanecháva žiadne zvyšky a je šetrný k životnému prostrediu. 
 
Oblasť použitia 
SUPER POLISH poskytuje na ošetrenej ploche veľmi tvrdý film, ktorý chráni proti kyslému 
dažďu, UV žiareniu, oxidácii, škodlivým emisiám, hmyzu, dechtu, asfaltu, vtáčiemu trusu, soli, 
atď. SUPER POLISH sa používa na TV alebo PC obrazovky, kúpeľne, mikrovlnné trúby, dvere 
pecí, sušiarne, chladničky alebo mrazničky. Taktiež ako ochrana na predmety, ktoré sú 
vystavené prírodným živlom: lietadlá, lode, motorky, snežné skútre, karavany, prívesné vozíky, 
osobné a nákladné autá, plachty, atď. 
 
Výhody 

• Aplikácia priamo na špinavý povrch bez použitia vody 
• Umýva, leští a ochraňuje taktiež sklo - môže sa používať na predné sklá vozidiel 
• Môže byť aplikovaný ručne alebo strojovo 
• Na plastoch a gume nezanecháva biele škvrny 
• Neobsahuje silikón, kerozín ani abrazíva 

 
Návod na použitie 

• Pred použitím dobre pretrepte minimálne 15 – 30 sekúnd. 
• Pokiaľ je špina vo väčšej vrstve, najskôr ju mechanicky odstráňte. 
• Aplikujte SUPER POLISH na povrch. 
• Počkajte 5-10 sekúnd až sa SUPER POLISH spojí so špinou a vytiahne ju na povrch. 
• Jemným zotretím v jednom smere odstráňte nečistotu suchou čistou handrou. 
• Ak sa objaví matná plocha, použite druhú čistú handru a krúživým pohybom 

povrch doleštite. 
• Na leštenie možno použiť leštiaci stroj s maximálnym výkonom 1750 ot./min. 
• Pri väčšom znečistení nechajte prípravok pôsobiť dlhšie a aplikujte ešte raz. 
• Prípravok najprv vyskúšajte na malom kúsku čisteného povrchu. 
• Nenanášajte na mokré povrchy a na plochy vystavené priamemu slnečnému 

žiareniu. 
 
 

Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 

Typ chemikálie Čisté organické látky 

Vzhľad Ružový 

Hustota 0,96 g/cm3 pri 20 °C 

Rozpustnosť vo vode Miešateľný 
 
Balenie 
SUPER POLISH je dodávaný ako 250ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. 
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov SUPER POLISH. 

 
 

 


