
Hoiatus
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord. pH 5,5.

HÜDRO-X / Keraamiline pinnakaitsevahend / Ceramic detail spray
Hüdro-X on innovatiivne keraamiline pinnakaitsevahend ränioksiidi ja titaaniumi baasil. Hüdro-X muudab pinna vett ja 
mustust tõrjuvaks ja tekitab pinnale väga tugeva läikega mis loob isepuhastuva efekti ning muudab edaspidise hoolduse 
lihtsamaks. Erakordselt lihtne kasutada ka tavatarbijal. Toode püsib pinnal kuni 5 kuud sõltuvalt edaspidisest hooldusest. 
Kasutada edaspidiseks hoolduseks puhastusvahendeid pH kuni 12.0. Hüdro-X tootega töödeldud pinda võib hooldada 
korduvalt Hüdro-X tootega, see lisab pinnale uue kaitsva kihi. Soovitatavalt nädala möödudes võib pinnad katta uuesti. 
Hüdro-X toodet võib ka kasutada kleebitud detailide puhul. Tekitab ka kilele kaitsva kihi.

Kasutamine kuival pinna
Peske pind korralikult puhtaks, sõidukite puhul soovitatavalt eemaldada vaha 
jäärgid. Kuivatage auto põhjalikult. Kande toodet detailile kerge udukihina ja 
võimalikult laiali. Poleerige kohe käsitsi puhta mikrofiiber lapiga. (rakendage 
detaili haaval)

Kasutamine märjal pinna
Peske pind korralikult puhtaks, sõidukite puhul soovitatavalt eemaldada vaha 
jäägid. Katke 1-2 detaili korraga (1-2 m2). Loputage pind korralikult veega (mitte 
lasta seista pinnal kauem kui 30 sekundit). Soovitatavalt kuivatage mikrofiiber 
lapiga välitamaks veejälgede / jääkide teket pinnale.
Kui pinnale jääb pärast hall kiht:
• Kasutasite toodet liiga palju
• Toode kuivas või oli pinnal liiga kaua
• Ei loputatud piisavalt kaua pinda

Hüdro-X toode on mõeldud kasutamiseks traditsiooniliste vahade asenduseks.

Kulu
1 detaili kohta 2-4 piserdust. Kulu keskklassi sõidukile: 30-40 ml.

Kasutusvaldkond
Metall, roostevaba, plastik, süsinik, klaas, pleksiklaas, kivi, marmor, keraamika, 
akrüül, lakitud puit ja paljud muud pinnad vett-taluvad pinnad.

Ohutus
Mitte kasutada toode päiksekäes. Mitte kasutada toodet kuumal pinnal.
Mitte lasta tootel pinnal kuivada. Kasutada alati kuiva ja puhast mikrofiiberlappi.

Omadused
• Hüdro-X tekitab äärmiselt läikiva ja
libeda kihi  kaetud pinnale. 
• Vähendab pinnale mustuse sh. ( pigi,
soolad, putukad, rasva, lindude
väljaheidete) naket.
• Hüdrofoobne Vett tõrjuv kiht
• Tekitab pinnale mustust tõrjuva kihi
• Isepuhastuv efekt 
• Tekitab pinnale UV kaitsva kihi
(UV-A; UV-B)
• Kaitse oksüdatsiooni eest
• Anti-staatiline effekt
• Kaitse kuni 5 kuud

Tootja:
T-Puhtax OÜ

Pilvetee tn 6, Tallinn 12618

Tel: +372 673 9330
 www.t-puhtax.ee

HÜDRO–X

Keraamiline pinnakaitsevahend SiO2
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