DÉ NUMMER 1 ONDER DE POETSPRODUCTEN

Productomschrijving:
Bendolit® Nano Plus Acrylverzegeling is een kwaliteitsproduct, ontwikkeld en getest in meer dan 40 jaar.
Zeer geschikt voor auto, boot, motoren en caravan en voor in de huishouding.
Toepassingsbereik:
Auto’s, vrachtwagens, opleggers, vrachtwagendoek, personenauto’s, bussen, motors en gladde delen zoals
kunststof delen, Acryl lak, Metallic lak, en de modernere watergedragen lakken, chroom, aluminium en
harde en zachte kunststoffen, glas.
Boten:
Boten gemaakt van polyester, metalen boten en houten boten met een acryl of kunsthars lacksysteem, alle
metalen beslagdelen, acrylvensters, en acryl- en plexiglas, lexaan- en polycarbonaatdelen.
Caravans:
Gladde en hamerslag vlakken, ook vlakken met fijne structuur, dakramen, acrylvensters, en acryl- en
plexiglas, lexaan en polycarbonaatdelen.
Huishouden:
Marmer, kunststeen, resopal, RVS edelstal, kunststofmeubelen, koper, messing, aluminium, tegels,
kachels, badkuipen, douchewanden, wastafels, spiegels, armaturen etc. alle gladde gelakte vlakken.
(bijvoorbeeld hoogglanskeukens), glas (bijvoorbeeld glazen achterwanden in keukens, salon- en eettafels).
Eigenschappen:
Milieuvriendelijk, gif en zuurvrij, Bendolit® Nano Plus is een product dat reinigt en verzegelt. Het verhard de
oppervlaktestructuur, is hittebestendig, shampoobestendig, zuurvast en bestand tegen verwering. Het kan
in de zon op droge en natte ondergrond (lakken) opgebracht worden. Geeft geen strepen en/of wolken en
kleeft niet.
Gebruiksaanwijzing:
De te behandelen oppervlakten vooraf wassen, dan met een niet pluizende (katoenen) vochtige doek op
droge of natte oppervlakten dun en gelijkmatig inwrijven. Laten opdrogen totdat een grijs-witte film zichtbaar
is. Dan met een droge doek opwrijven.
Verwijderd teer roesvlekken, insecten, industriële vervuiling, olievlekken, algen en oude wax en
conserveringsresten. Oudere lakken moeten droog behandeld worden. Daarbij moet het doek de
zogenaamde “dode” verfpigmenten opnemen.
Oppervlakten met poriën of ongelakte kunststofdelen (bijvoorbeeld ongelakte autobumpers) dienen met
Bendolit® Diamant kunststofreiniger behandelt te worden. Zo zien deze er weer als nieuw uit!
Voordelen:
U heeft maar één product nodig voor maar één complete gemakkelijke poetsbeurt.
Bendolit is lang houdbaar, spaarzaam in gebruik en is relatief goedkoop in gebruik.
Gegarandeerd:
Bendolit® Nano Plus wordt continu onder strenge controle gefabriceerd en absoluut onschadelijk bij normaal
gebruik.
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