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Σετ Περιποίησης Κουκούλας Κάμπριο 

         ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Βέλτιστη μακρόχρονη προστασία από το νερό 

και τη βρωμιά.  

 Σφραγίζει τις ραφές κι αποτρέπει την διείσδυση 

του νερού. 

 Το νερό κυλά από την κουκούλα γρήγορα. 

 Το ύφασμα της κουκούλας διατηρεί την αρχική 

υφή του και το βάθος χρώματός του, για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 Το υλικό της κουκούλας εξακολουθεί να 

αναπνέει. 

 Μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα για όλα 

τα χρώματα κουκούλας. 

 Αποτελεσματικός βαθύς καθαρισμός. 

 Ασφαλές προς το αρχικό χρώμα και τα διαφανή 

πλαστικά παράθυρα. 

 Το σετ περιλαμβάνει: 

• Καθαριστικό κουκούλας TUNAP 152. 

• Υγρό εμποτισμού TUNAP 153. 

• Σφουγγάρι καθαρισμού (μπλε). 

• Σφουγγάρι εμποτισμού (γκρι). 

• Ελαστικά γάντια εμποτισμού. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Τεχνικά: σετ καθαρισμού για φροντίδα και προστασία της κουκούλας σε 

κάμπριο οχήματα. 

 Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη. 

 Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη κατάσταση. 

 Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με την οδηγία REACH. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Σε υψηλής ποιότητας κουκούλες κάμπριο οχημάτων, ιδίως εκείνων που κατασκευάζονται από φυσικά και μικτά υφάσματα. 

 Σε συνθετικές και προ-εμποτισμένες κουκούλες. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

 Για καθαρισμό και προστασία της κουκούλας των οχημάτων κάμπριο.  
 

Χρήση: 

 Η κουκούλα θα πρέπει να είναι υγρή και σε κλειστή - τεντωμένη θέση, όταν θα την καθαρίσετε με το καθαριστικό TUNAP 152. Μην 

καθαρίζετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Ο καθαρισμός γίνεται με το μπλε σφουγγάρι.  

 Καθαρίστε την κουκούλα μονομιάς, έτσι ώστε να επιτύχετε ομοιόμορφη και φρέσκια εμφάνιση. 

 Αφήστε για λίγο το καθαριστικό να δράσει και ξεπλύνετε καλά με νερό (ιδανικά με πιεστικό).  

 Αφού έχει στεγνώσει η κουκούλα, εφαρμόστε το υγρό εμποτισμού TUNAP 153, ομοιόμορφα και γενναιόδωρα, με το ειδικό γκρι 

σφουγγάρι και τα γάντια. Μετά την εφαρμογή του TUNAP 153, το φως του ήλιου (ή ο θερμός αέρας), βοηθά το προϊόν να στεγνώσει. 

Διατηρήστε την κουκούλα καθαρή πλένοντάς την όποτε χρειάζεται με το καθαριστικό TUNAP 152.  

Προκειμένου να διατηρηθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, επαναλάβετε τον εμποτισμό ετησίως. 

ΧΩΡΙΣ TUNAP ΜΕ TUNAP 


