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INFORMACJA TECHNICZNA 
 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
 
      
 
                                                                                       

                                                                                                    
 

OPIS PRODUKTU 

 
Brayt T3 to produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów farb, lakierów samochodowych  

(w tym HS, 2K,  nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztucznego, kauczuku, deski rozdzielczej, 

powłok żelkotowych, szkła, lusterek itp.) Polerowanie zapewnia doskonały wygląd oraz 

powłokę ochronną również w przypadku różnych trudnych powłok. Doskonale usuwa 

wszelkie ślady środków ściernych, mgiełkę itp. a jednocześnie działa antystatycznie tworząc 

przy tym dodatkową ochronę. Środek można nakładać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

miękkiej gąbki. Nie zawiera silikonu i krzemionki. 

 

 

 

BRAYT 
T3 

PŁYN 
ZMYWAJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY 

>bez silikonu< 
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

• Skład:   Emulsja opracowana z zastosowaniem nanotechnologii, PTFE i  

dodatki 

• Wygląd:  ciecz 

• Pojemność:  500 ml. 

• Lepkość:  9 s. (kubek Forda Ø4 mm) 

• Gęstość:  1 kg/l 

• Kolor:   biały 

• pH:   neutralne 

• Rozpuszczalność: średnia w wodzie 

 
 

STOSOWANIE 
 

• Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni wysokopołyskowych. 

• Można nakładać na plastik (zewnętrzny i wewnątrz auta), szkło, uszczelki bez 

pozostawiania śladów. 

• Rozpylić na powierzchni, po czym wytrzeć przy użyciu ściereczki z mikrofibry. 

• Produkt współpracujący w systemie BRAYT z  pastą polerską T1 i mleczkiem 

polerskim T2. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 
Produkt najlepiej pracuje mając 15 – 250C. 

Magazynowanie w zamkniętym pojemniku w temperaturze  0 – 450C.  

 

OKRES GWARANCJI 

 
18 miesięcy od daty produkcji. 

 

 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku 
nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym 
przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 
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