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conserverende was is baanbrekend op het gebied van bescherming, duurzaamheid,
buitengewoon diepe glans, duurzame hydrofobering (afpareleffect), easy to clean-
performance, fluweelzachte haptiek en microparelvrij drogen van voertuigen. Het gebruik
van polyfunctionele reactieve componenten in samenwerking met bijzonder hoogwaardige
verzorgende componenten, die in de vorm van een netwerk een stevige verbinding met de
oppervlakken aangaan, garandeert een perfecte en duurzame hoogglanzende
conservering en een verbeterd zicht bij regen (druppels worden goed weggedreven). Bij
regelmatig gebruik verbetert de glanzende/beschermende werking, fijne krassen worden
afgedekt en alle onderdelen van rubber en kunststof evenals dakmaterialen voor cabriolets
worden ge?mpregneerd en bijgevolg beschermd tegen verbleken en bros worden.
ProtectorWax draagt dus op doorslaggevende wijze bij aan het waardebehoud van
voertuigen. Te gebruiken als hete, koude en schuimwas (machinaal en handmatig). Zorgt
zelfs bij hoge geleidbaarheid van industrieel water en bij complexe geometrieën van
ventilatoren voor optimale droogresultaten. Speciale geurstoffen zorgen voor een fruitige
geur. Optimaal geschikt voor alle filtersystemen en biologische
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bevat geen koolwaterstoffen op basis van minerale
olie.Conform VDA klasse A.

Toepassingsgebieden
Wasinstallaties met portalen, wasstraten, doe-het-zelf wasboxen, schuimkanonnen etc.

Aanbevolen gebruik
Via doseerpomp onverdund tot 1:2 aanbrengen. Aanbevolen verbruik per personenauto:
hete/koude wax: 13-19 ml. Schuimwax: 13-19 ml. Premiumwax: 16-23 ml. Conform VDA
klasse A. Handmatig gebruik: Giet ongeveer 30ml ProtectorWax in 1 l water en breng het
aan op het schone, nog natte voertuig met behulp van een schuimsproeier of
pompdispenser en laat het inweken. Spoel het product grondig af met een
hogedrukreiniger om vlekken te voorkomen. Als u het met een schuimpistool aanbrengt,
past u de voorverdunning zodoende aan. Dep het resterende water af. Meng het product
slechts voor één toepassing en bewaar het niet.

Houder
Houder Art.nr
1 L 319001
10 L 319010
33 L 319033

pH-waarde: 4,5

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com



ProtectorWax
Pagina 2 van 2Waarschuwingen

Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.;

Aanwijzing
Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze
aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is
voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.
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