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Dėl Jūsų ekrano nustatymų originali 
spalva gali skirtis nuo čia matomos. 

Spalva Glossifier
Kodas 11212-6

Kiekis 311 g./11 oz.

Tipas Aerozolis

"PlastiDip" dangų pagerintojai yra specialiai suprojektuoti taip, kad padėtų jau išbaigtus "PlastiDip" namų projektų 
sprendimus padaryti dar geresniais. Pagerintojai yra lengvai naudojami ir suteiks bet kuriam "PlastiDip" pagalba 
užbaigtam elementui unikalią išvaizdą.
NAUJAS! Dabar su pagerintomis savybėmis, kurios suteikia blizgesį ir UV apsaugą visiems PlastiDip danga 
dengtiems elementams.
"PlastiDip"danga, kurią galima naudoti kaip teptuku taip ir purškimo metodu arba naudoti jau paruoštus spalvotus 
aerozolio balionėlius, išdžiūsta iki minkštos, satino apdailos. Šis vaizdas puikiai tinka daugeliui pritaikymų, nors 
dažniau projektuose pageidautina skirtinga apdaila. 
Su "PlastiDip Glossifier" galite suteikti bet kuriam PlastiDip padengtam elementui blizgų, lyg  poliruotą pavidalą. 
"PlastiDip Glossifier" yra ideali priemonė automobilių projektams, amatams ir dar daugeliui panaudojimų.
"PlastiDip Glossifier" paprastai yra 11-oz. (311 ml) aerozolio balionėlyje. Jie naudojami greitai ir lengvai - suplakite 
balionėlį ir purškite jo turinį, kaip ir kitas PlastiDip dangas. "PlastiDip Pagerintojų" naudojimas negali būti 
lengvesnis, o rezultatas negali būti geresnis. Vieno balionėlio išeiga yra maždaug 4,6 m2, dengti rekomenduojama 
vienu sluoksniu.
"PlastiDip Pagerintojai" yra sukurti pagal unikalią cheminę struktūrą, kad išdžiovinta "PlastiDip" danga, užtikrintų 
geresnį sukibimą ir ilgą tarnavimo laiką. "PlastiDip Pagerintojai" yra nerekomenduojami naudoti ant jokiu kitu 
paviršių.

Daugiau informacijos rasite ant produktų etikečių.
Pakavimas: balionėlis
Naudojimo būdas: purškimas
Turinys: 311 ml
Spalva: skaidri

Naudojimo tinkamumas ir užbaigtų gaminių, padengtų PlastiDip dangomis, charakteristikos,  yra išimtinai kliento ir galutinio vartotojo atsakomybėje.
Gaminiai ir dizainas, išankstinis apdirbimas, dažymo sąlygos, kokybės užtikrinimas ir gaminio galutinio naudojimo sąlygos yra tarp veiksnių, turinčių įtakos 
produktu su dangomis naudojimo rezultatams ir nėra kontroliuojami MB "Kompozitai".
MB "Kompozitai" aiškiai neigia bet kokias tiesiogines ar numanomas garantijas, įskaitant ir garantijas  tinkamumui, konkrečiam naudojimui ar tikslui.
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