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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

UNIKO PASTE

UPA

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

UNIKO PASTE to polerująco czyszcząca pasta ochronna, która 
nie rysuje powierzchni. UNIKO PASTE szybko usuwa brud oraz 
tlenki metali. Po wypolerowaniu UNIKO PASTE pozostawia 
warstwę ochronną, która jest odporna na wilgoć, utlenianie i 
kwas węglowy. UNIKO PASTE nadaje czyszczonym 
powierzchniom wspaniały połysk.

Postać: pasta
Kolor: różowy
Zapach: charakterystyczny
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 365°C
Wybuchowość: produkt nie jest wybuchowy
Gęstość w 20°C: 0,9 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

PRZEMYSŁ
UNIKO PASTE doskonale sprawdza się na powierzchniach ze 
stali nierdzewnej takich jak umywalki, okapy i ich kanały, palniki, 
które wykazują oznaki korozji i utleniania, rury, okna 
aluminiowe, powierzchnie przeszklone, przedmioty pokryte 
glazurą, elementy cynkowane, klamki miedziane i przedmioty 
ozdobne, powierzchnie granitowe, itp. 
MOTORYZACJA
MOTOCYKLE - felgi, rury wydechowe, widelce, rękojeści, tylne 
osie, części silnika, lustra, wszystkie akcesoria chromowane, 
itp. 
SAMOCHODY - kołpaki, felgi aluminiowe, obudowy lamp, 
elementy ozdobne reflektorów, chromowane kratki ochronne, 
skrzynki z narzędziami, chromowane rury wydechowe, 
chromowane listwy ozdobne, itp. 
UNIKO PASTE czyści i zabezpiecza aluminium, stal, miedź i 
mosiądz, chrom, cynę, nikiel, żelazo, ceramikę ścienną i 
podłogową, itp.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

UNIKOUNIKO
PASTEPASTE
UNIKO
PASTE

OCHRONNA PASTA
CZYSZCZĄCO
POLERUJĄCA

Bardzo szybko usuwa brud, tlenki metali i rdzę

Nie powoduje zarysowań, nadaje wysoki połysk
Czyści i chroni jednocześnie, ekonomiczna w użyciu

Czyści i zabezpiecza aluminium, stal nierdzewną, miedź, mosiądz,
chrom, nikiel, żelazo, ceramikę ścienną i podłogową

Kod artykułu              Nazwa                   Opakowanie                    Rodzaj
UPA                     UNIKO PASTE          pojemnik 500 g        ochrona powierzchni


