
O
ppervlaktebescherm

ing en -
behandeling

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TECHNISCHE FICHE

Novacare Shamp-
Wax
SUPERIEURE "ALL IN 1" SHAMPOO

Bevat de beste, natuurlijke Carnauba wax uit Brazilië.

Deze wax bevat waterafstotende glansingrediënten.

Dankzij deze unieke formule is Novacare Shamp-Wax bijna schuimvrij.

Door zijn sterk reinigende eigenschappen is schrobben en poetsen overbodig.

Vormt na droging een beschermende en glanzende toplaag.

Is biologisch afbreekbaar.
Excellent voor gebruik op gelakte oppervlakken, vernis, polyester, rubber, 
chroom, inox,... .

Gebruik

• De toepassing overvloedig natspuiten voor het verwijderen van zand en los vuil.
• 60 tot 80 ml in een emmer lauw water gieten en poetsen van beneden naar boven.
• Spoelen met zuiver water en drogen met zeemvel.
• Voor een extra hoogglans nawrijven met een droge, pluisvrije doek.

Product

Karakteristieken

• Heeft sterk reinigende eigenschappen voor de meest 
voorkomende natuurlijke vervuilingen.

• Een bijna schuimvrije formule met natuurlijke carnauba wax als 
conditioner. Deze speciale ingrediënten zorgen voor een 
glanzende en waterafstotende laag. Dankzij deze beschermlaag 
blijft uw wagen of motorfiets lang vuilafstotend tegen verkeersvuil, 
insecten,... .

• Geeft door het hoge waxgehalte een totaal ander gevoel bij het 
wassen van de auto dan de meest gekende autoshampoo's.

Toepassingen

• Wassen en showroom klaarmaken van: auto's, trucks, 
motorfietsen, boten, caravans, fietsen, ... .

Verpakking

Novacare Shamp-Wax - fles 500ml 200605000

Novacare Shamp-Wax - bus 5l 200650000

Technische Eigenschappen

• Biologisch afbreekbaar: > 85%.
• Voorkomen: vloeibaar.
• Brandbaarheid: niet ontvlambaar.
• Geur: karakteristiek.
• Kleur: roos-rood.
• pH-factor: ± 6.
• Bewaarplaats: vorstvrij bewaren.
• Enkel voor professioneel gebruik.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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