
APLICAÇÕES

Spray limpiador en seco para superficies pintadas o plásticos mate.
Carenados, plásticos, tablero de instrumentos, guardabarros, paragolpes, pinturas,... Restaura homogéneamente su

aspecto mate viéndose como una superficie mate nueva.

Spray de limpeza a seco para plástico mate e superfícies pintadas.

Carenagem, plásticos, painel de instrumentos, guarda-lamas, para-lamas, pára-choques, tintas, ...

Restaura o tapete homogêneo com aparência nova em todas as superfícies mates.

PRESTAÇÕES

Limpa, remove poeira e revive as cores de todas as superfícies mates.

Dá um acabamento liso, mate e não pegajoso.

Deixa uma película protetora de cera para um efeito duradouro.

Contém um filtro UV protetor para evitar desbotamento devido à luz solar.

Não deixa vestígios para um resultado perfeito.

RECOMENDAÇÕES

Antes de usar, se a motocicleta estiver muito suja, lave-a com MOTUL MOTOWASH. Agite MOTUL MATTE SURFACE

CLEAN antes de usar.

Pulverize na superfície a ser tratada a uma distância de aproximadamente 20 cm aprox.

Espalhe com um pano limpo e macio.

Deixe secar por 3 minutos e depois seque.

Polir com um pano limpo e seco para um acabamento perfeito.

O MOTUL MATTE SURFACE CLEAN pode ser usado em todas as superfícies mate.

Não use diretamente sob os raios do sol e aplique apenas em superfícies frias.

Use sem esclarecer.

E11 MATTE SURFACE CLEAN

Limpiador superfices mate
Deixa uma película protetora duradoura
Aerossol

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-

vimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com
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http://www.motul.com

