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www.retech.com

INTEGRAL KIT 4 IN 1 

STEERING WHEEL COVER

Univerzální jednorázový ochranný set návleků na sedačku,  
podlahu, rychlostní páku a ruční brzdu.

Univerzální jednorázový ochranný návlek na volant.

Aplikace:

INTEGRAL KIT 4 in 1 v kombinaci se STEERING WHEEL COVER je ideální řešení pro účinnou ochranu nejvíce 
exponovaných interiérových dílů (sedačka řidiče, podlaha v místě řidiče, řadicí páka, ruční brzda a volant) před 
mechanickým znečištěním. Používá se ve všech servisech jako preventivní prvek ochrany interiéru v průběhu pro-
vádění údržbářských a servisních prací. Použití ochrany interiéru šetří čas i další náklady spojené s případným 
dočišťováním nechráněného interiéru před odevzdáním vozidla zákazníkovi.

Objednací kódy:

Vlastnosti: Výhody:
•	Vyvážený	poměr	pevnosti	a	pružnosti		 •	Dokonalá	ochrana,	univerzální	využití
•	1	díl	pro	4	komponenty	+	1	na	volant •	Zjednodušení	manipulace

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

Integral Kit 4 in 1 IK Role 200 útržků 1 35692 

Steering Wheel Cover SWC Box 250 ks 1 35693
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com

Barva	(vizuálně) Transparentní	až	bílá

Balení	/	rozměr	(INTEGRAL KIT 4in1) Role	/	200	útržků

Balení	/	rozměr	(STEERING WHEEL COVER) Box	/	250	ks

Hustota	(DIN	EN	1183) 0,955	g/cm3

Síla	materiálu 10	µ

Pevnost	v	tahu	(podélně	/	ASTM	D	882) 38,7	N/mm²

Pevnost	v	tahu	(příčně	/	ASTM	D	882) 21,7	N/mm²

Prodloužení	do	přetržení	(podélně	/	ASTM	D	882) 454	%

Prodloužení	do	přetržení	(příčně	/	ASTM	D	882) 605	%

Teplotní	odolnost max.	125	°C

UV	odolnost není	odolné	UV	záření

Technické údaje:

Skladování:

Min. 12 měsíců v dobře větraném a suchém skladě při teplotě od +10 °C do +30 °C.

Návod na použití:


