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Profesjonalny produkt do trwałego zabezpieczania lakieru samochodowego. Produkt 
składa się z dwóch komponentów: aktywatora i powłoki. Nadaje powierzchni hydrofobowość, 
zabezpiecza lakier przed działaniem promieniowania UC, poprawia głębię koloru. Zalecany 
do zabezpieczania każdego rodzaju lakierów na karoseriach pojazdów mechanicznych – 
zarówno błyszczących, jak i matowych.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- lakiery samochodowe. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Na czystą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię nanieść cienką warstwę T1 ACTIVATOR za 
pomocą aplikatora. Rozprowadzić metodą krzyżową. Delikatnie rozetrzeć szmatką z 
mikrofibry i pozostawić na około 30 minut. Po tym czasie nałożyć T1 TITANIUM, przy 
użyciu aplikatora rozprowadzając go po powierzchni w ten sam sposób – krzyżowy. 
Pozostawić na 5-10 minut do zsieciowania, a następnie rozpolerować szmatką z mikrofibry do 
zaniknięcia smug. Pozostawić na około 3 h do utwardzenia. Dla lepszego zabezpieczenia na 
jedną warstwę aktywatora można położyć 2-3 warstwy powłoki. Po nałożeniu ostatniej 
warstwy pozostawić samochód w suchym i ciepłym miejscu na 12-24 h. Nie należy stosować 
do mycia samochodu środków chemicznych przez minimum 2 tygodnie.    
 
SKŁAD: 
<10% alkohole, < 30% węglowodory C9-11, < 20% krzemiany, substancje pomocnicze 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZ ĄCE ZAGROŻEŃ: 

 
 
Hasło ostrzegawcze: 
Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H315 – Działa drażniąco na skórę 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
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P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P280 – Stosować rękawice ochronne 
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P331 – NIE wywoływać wymiotów 
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać 
P405 – Przechowywać pod zamknięciem 
 
UN 1993 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
 


