
 
 

  Product Informatie 
 

 

 

 

POLYMER HARDWAX  
 

ZEER STERK GECONCENTREERDE DUURZAME WAX VOOR KOETSWERKEN EN HARDE OPPERVLAKKEN 
 
 

 

Omschrijving 
 

POLYMER HARDWAX is een zeer moderne geformuleerde sterk geconcentreerde wax van uitzonderlijke kwaliteit op 
basis van 3 – IN – 1  TECHNOLOGIE : zelfdrogend, glansherstellend, lakbeschermend met een duurzame blijvende 
film. Kan toegepast worden in carwashsystemen en eenvoudig door manuele verneveling. 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Meng 0.05 % tot 0.1 % Polymer Hard – Wax met water in een vernevelaar, sproei de oplossing over het nog natte 
koetswerk van onder naar boven. Het water trekt samen en loopt vanzelf af. Droog de resterende waterdruppels af 
met een zachte doek en ontdek de duurzame parelende hoogglans dankzij het super wax-effect ! 
Aanwijzing : vooraf grondig reinigen met TRUCK WASHER NF of SUPER BRUSH CLEAN en goed naspoelen. 
 
 

 

Eigenschappen - voordelen 
 

Polymer Hardwax geeft een onmiddellijk openbreken van de waterfilm in elke carwash installatie. 
Kan op een eenvoudige manuele wijze toegepast worden met een excellente resultaat. 
Polymer Hard – Wax voorkomt het achterblijven van stofdruppels en verhindert witte sluier op vensters. 
Door toevoeging van de grote hoeveelheid hoogwaardige polymeren bekomt men een diepe langdurige “als nieuw” 
glans, die na meermaals gebruik het effect van simonisering geeft. 
Uw wagen wordt beschermt tegen invloeden van strooizouten, vogelpoep en UV-stralen. 
Door de hoge concentratie zeer goedkoop in verbruik met een briljant car-wash effect ! 
Polymer Hard – Wax bevat geen minerale oliën en vetten en is voor >90% biologisch afbreekbaar 
 
 

 

Fysische eigenschappen 
 

Uitzicht : goudgele licht visceuze vloeistof 
Ph waarde 1 % : 4.5 
Mengbaarheid met water : 100% 
Vlampunt : 61°C 
Relatieve dichtheid (20°C): 0.975 kg/lt 
 
 

 

Veiligheid & hygiëne 
 

Vorstvrij bewaren, vermijd onnodige blootstelling, bewaren op een droge geventileerde plaats. 
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar. 
 
 

 

Verpakking  
 

20 liter jerrycan 
5 liter fles 
1 liter fles 
125 ml liter flacon 
 
 

 

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze 
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik 
van onze producten. 
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