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Κωδ: ΠΛΑΤ97 
PLATINUM ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

- 1 Χ PLATINUM ULTIMATE CARE (για την εξωτερική φροντίδα του αυτοκινήτου σας) 
- 1 Χ PLATINUM ULTIMATE CLEAN (για τον εσωτερικό καθαρισµό του αυτοκινήτου σας και για επιφάνειες από πλαστικό) 
- 1 Χ PLATINUM ULTIMATE PROTECT (για την προστασία του παρµπρίζ του αυτοκινήτου σας) 
- 1 Χ ύφασµα µε µικροϊνες 

 
 
PLATINUM ULTIMATE CARE  
Το ολοκληρωµένο προϊόν για το φινίρισµα του αυτοκινήτου. Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει µε ένα µόνο βήµα. Καλύπτει το 
φινίρισµα µε ένα προστατευτικό στρώµα και το κάνει πιο ανθεκτικό, χωρίς να το γρατζουνάει. Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί, 
αποκτούν βαθιά γυαλάδα, µακράς διαρκείας και προστατεύονται για πολλές εβδοµάδες από τη βρωµιά, από κουτσουλιές 
πουλιών, από άλατα πάγου και από τις υπεριώδεις ακτίνες. Είναι, επίσης κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες και επιφάνειες 
χρωµίου. 
Οδηγίες: 

• Ψεκάστε το προϊόν σε στεγνό φινίρισµα µέχρι να γίνει υγρό. 
• Απλώστε το µε το ύφασµα από µικροϊνες, σκουπίστε το επιπλέον προϊόν και γυαλίστε για λάµψη. 
• Ως εναλλακτική, µπορείτε, πρώτα να πλύνετε το αυτοκίνητο µε τον συνηθισµένο τρόπο κι έπειτα να εφαρµόσετε το 

Platinum. 
• Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε αµέσως το προϊόν και ποτέ µην το αφήνετε να στεγνώνει στην επιφάνεια του αυτοκινήτου 

σας. 
• Ποτέ µην ψεκάζετε µια περιοχή µεγαλύτερη από 1 µε 2 φορές τη φορά.  
• Αποφύγετε να το χρησιµοποιείτε σε υψηλές θερµοκρασίες ή απευθείας ηλιακό φως.  
• Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά σε ευαίσθητες επιφάνειες, κάντε µία δοκιµή αποχρωµατισµού. 

 
Προσοχή: 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
 
Συµβουλές ασφάλειας: 

• Κρατήστε το µακριά από παιδιά. 
• Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
• Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεπλύντε το µε άφθονο νερό και συµβουλευτείτε έναν 

γιατρό. 
• Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος,, επικοινωνήστε άµεσα µε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία του προϊόντος. 
• Μην εισπνέετε αεροζόλ. 
• Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο σε καλά αερισµένες περιοχές. 

 
Συστατικά: 
5 % non-ionic surfactants, contains preservatives 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. 
 
 
PLATINUM ULTIMATE CLEAN 

• Προϊόν περιποίησης αυτοκινήτου µε ισχυρή επίδραση που είναι κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές κι εξωτερικές 
επιφάνειες από πλαστικό ή καουτσούκ.(πχ.λάστιχα, πατάκια, πάνελ, οροφές βινυλίου) 

• Ανθεκτικό στην υγρασία και στη βρωµιά. 
• Προστατεύει από την ευθραυστότητα.  

Οδηγίες: 
• Ψεκάστε το προϊόν πάνω σε µία εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια.  
• Απλώστε το προϊόν ισοµερώς. 
• Αφήστε για λίγο το προϊόν, για να διεισδύσει στην επιφάνεια. 
• Χρησιµοποιώντας το ύφασµα από µικροϊνες, σκουπίστε το επιπλέον προϊόν και γυαλίστε για λάµψη. Πριν 

χρησιµοποιήσετε το προϊόν, πρέπει πάντα, να κάνετε µία δοκιµή αποχρωµατισµού. 
 
Συµβουλές ασφαλείας: 

• Κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά. 
• Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
• Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεπλύντε το µε άφθονο νερό και συµβουλευτείτε έναν 

γιατρό. 
• Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος,, επικοινωνήστε άµεσα µε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία του προϊόντος. 
 

Συστατικά: 
5 % non-ionic surfactants, contains preservatives 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. 
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Τρόπος απόρριψης: 
Πριν πετάξετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχει αδειάσει το µπουκάλι και ξεπλύντε το µε νερό καλά. 
 
PLATINUM ULTIMATE PROTECT 
Κατά τη διάρκεια βροχής, πάγου ή χιονιού εξασφαλίζει απόλυτη ορατότητα για ασφαλή οδήγηση.  
 
Οδηγίες: 

• Καθαρίστε το γυαλί καλά και αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα. 
• Ψεκάστε το προϊόν πάνω σε στεγνό γυαλί και απλώστε οµοιόµορφα. 
• Γυαλίστε µε το ύφασµα από µικροϊνες. 
• Προορίζεται για χρήση πάνω σε γυαλί και πλαστικό (για να περιποιείστε το γυαλί του κράνους) 
• Να συµβουλεύεστε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά το υλικό που πρόκειται να περιποιηθείτε. 
• Προσοχή όταν το χρησιµοποιείτε σε υλικά που είναι ευαίσθητα στους διαλύτες ή στις ρωγµές. 

 
Συστατικά: 
5-10 % isopropyl alcohol  1 % nano-components 
 
PLATINUM ULTIMATE MICROFIBRE CLOTH (ύφασµα από µικροϊνες) 

• Ιδανικό για να εξοικονόµηση χρόνου, για απλό καθάρισµα και για προστασία φινιρίσµατος. 
• Χρησιµοποιείται πάνω σε φινίρισµα, χρώµιο, ζάντες αλουµινίου, πλαστικά, λάστιχα, γυαλί και καθρέφτες. 
• Υψηλής ποιότητας, µαλακό και αρκετά χοντρό ύφασµα µε υπερβολικά µεγάλη απορροφητική δύναµη. 
• ∆εν προκαλεί γρατζουνιές και δεν αφήνει κηλίδες στην επίστρωση. 

 
Υλικό: 
80 % Polyester, 20 % Polyamide 
 
∆ιαστάσεις: 40 Χ 40 εκ. 
 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 
 


