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TEKNISK DATABLAD

Novacare Shamp-
Wax
OVERLEGEN "all-in-1" SHAMPOO

Indeholder den bedste, naturlige Carnauba-voks fra Brasilien.

Denne naturlige voks indeholder specielle skinnende ingredienser, som også 
er vandafvisende.

Takket være den unikke formel er NOVACARE SHAMP-WAX næsten skumfri.

Som følge af den ekstreme rengørende evne er det overflødigt at skrubbe.

Giver et beskyttende toplag efter tørring.

Bionedbrydelig.

Fremragende til brug på lakerede overflader, fernis, polyester, gummi, krom, 
inox,...

Anvendelse

• Sprøjt masser af vand på de overflader, der skal behandles, for at fjerne eventuelt sand og løst snavs.

Produkt [NSW]

Karakteristika

• Novacare Shamp-Wax har en kraftigt rengørende effekt over for 
den mest almindelige naturlige forurening.

• Novacare Shamp-Wax er næsten skumfri og indeholder naturligt 
carnauba-voks som conditioner. De specielle ingredienser giver 
den behandlede overflade et skinnende og vandafvisende lag. 
Takket være dette lag vil din bil eller motorcykel være afvisende 
over for trafikforurening, insekter,..

• Når du vasker din bil med Novacare Shamp-Wax, mærker du som 
et resultat af den høje vokslegering forskellen fra en almindelig 
velkendt bilshampoo.

Anvendelsesomrader

• Ttil vask og klargøring af udstillingsbiler, lastbiler,motorcykler, både, 
campingvogne, cykler,...

Emballage

Novacare Shamp-Wax - flaske 500ml 200605375

Novacare Shamp-Wax - dunk 5L 200650375

Tekniske info

• Bionedbrydelig: > 85%.
• Udseende: væske.
• Brændbarhed: ikke brændbar.
• Duft: typisk.
• Farve: pink.
• pH: +/-6
• Kun til professionel brug.
• Opbevaring: 36 måneder. tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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• Hæld 60-80 ml af voksen i en spand med lunkent vand, og børst i en nedadgående bevægelse.
• Skyl med rent vand, og tør af med et vaskeskind.
• Gnid igen med en tør, fnugfri klud for at få en endnu dybere glans.
Biologisk nedbrydeligt i henhold til EN 648/2004.


