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OPIS PRODUKTU
TEROSON WX 180 POLISH ma następujące
właściwości:
 
Zastosowanie  Paint renovator
Technologia  Solvent-based paint renovator

 and high-gloss polish
Baza  Hard Waxes

TEROSON WX 180 POLISH is a solvent-based paint
renovator with a special combination of hard waxes
(carnauba wax), high-gloss flow- and polishing agents. The
material can be used after car wash by using a wet sponge.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
 
TEROSON WX 180 POLISH is especially useful for
renovating the paintwork of used cars where the paint has
suffered medium to severe weathering. TEROSON WX 180
POLISH cleans, polishes and protects car paintwork in one
operation. It removes dirt which cannot be removed by
thorough washing, it dissolves tar splashes, removes oil and
insect residues and also removes small particles of surface
rust.

DANE TECHNICZNE
(typowe wyniki testów)
 
Kolor light blue
Zapach smells of wax and of petrol
Konsystencja liquid
Gęstość ok. 0,93 g/cm³
zawartość ciał stałych ok. 20 %
Viscosity
  (DIN 53211, 4 mm) approx. 40 s
pH value approx. 9,3
Temperatura stosowania 15 do 25 °C
 

Oświadczenie
 
Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać Kartę
Charakterystyki w celu uzyskania informacji o środkach
ostrożności i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa.
Także w przypadku produktów chemicznych zwolnionych z
obowiązku oznakowania, należy zawsze przestrzegać
środków ostrożności i postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami bezpieczeństwa.
 

APLIKACJA
 
The vehicle is to be washed thoroughly before use and then
dried. TEROSON WX 180 POLISH can also be applied
directly onto the painted car body directly after car wash.
Shake container well before use. Apply TEROSON WX 180
POLISH with a soft cloth or a damp sponge with gentle
pressure in circular motions. After drying polish with cotton
wool or cotton cloth. Do not process in direct sunlight or on
hot car body.

PRZECHOWYWANIE:
 Wrażliwość na przemarzanie  nie
 Zalecana temperatura
przechowywania

 °C

 Czas przydatności do użycia  36 miesiące
 

Klauzula Wyłączająca Odpowiedzialność
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. 
Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również
charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania
w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych
i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS I Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:
W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

                                                                                                                           
            TEROSON WX 180 POLISH                                                  Revision 1                                                               Strona 1 z 2
                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             



                                                                                                                 Karta Danych Technicznych

 

TEROSON WX 180 POLISH
Known as Terotex Politurwachs  Wrzesień-2013

 
W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów
produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat
działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują
zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu
o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą
użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby
uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem
produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników,
nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub
licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty
jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące
w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest
to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych
krajów.
 

Henkel Polska Sp. z o.o.
PL- 02672 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 5656200
www.henkel.com
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