
 

Koplamprestauratieset

Restoration Kit

 
Met UV-bescherming

 

HRK00XM Duidelijk zien, veiliger rijden
Met UV-bescherming

Vergeleken met andere sets waarvoor u (elektrisch) gereedschap nodig hebt, biedt

onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke technologie uitstekende resultaten met

minimale inspanning. In vier eenvoudige stappen bereikt de consument zonder

gereedschap professionele resultaten.

2 jaar UV-bescherming

Repareren in plaats van vervangen

Professionele resultaten binnen 30 minuten

Reiniging van beide koplampen

Hoge kwaliteit en voordelig

Geen (elektrisch) gereedschap nodig

Tot 100% helderder met minder schittering

Veiliger rijden 's nachts

Verwijdert wazen en vergeling als gevolg van zonlicht en vuil

Beter licht redt levens



Koplamprestauratieset HRK00XM

Kenmerken Specificaties
Reiniging van beide koplampen

Deze set bevat alles wat u nodig hebt om

twee autokoplampen te reinigen: - 1 fles

voorbehandeling op waterbasis (29,5 ml) - 1

fles reiniger/boenmiddel (29,5 ml) 1 fles

glanshersteller/beschermer (29,5 ml) - 1 stuk

schuurpapier van 600 (grof) - 1 stuk

schuurpapier van 1500 (normaal) - 1 stuk

schuurpapier van 2000 (fijn) - 10 papieren

doekjes - 1 paar handschoenen (één maat)

Hoge kwaliteit en voordelig

Hoge kwaliteit en voordelig

Geen (elektrisch) gereedschap nodig

Geen (elektrisch) gereedschap nodig

Verwijdert wazen en vergeling

Philips-koplamprestauratieset verwijdert

wazen en vergeling en laat de koplampen er

weer als nieuw uitzien.

Repareren in plaats van vervangen

Bespaar geld door uw autokoplampen te

repareren in plaats van nieuwe te kopen

Verhoogde veiligheid 's nachts

 UV-coatingtechnologie herstelt, waardoor

vervanging niet meer nodig is. Met een

schonere koplamp kunt u 's nachts veiliger

rijden.

Beter licht redt levens

"Na verloop van tijd verslijten koplampen en

komen er krassen op door inslag en algemene

slijtage. Plastic koplampen zijn aan de

buitenkant voorzien van een UV-

beschermingslaag. Deze laag staat onder

invloed van de elementen, wat leidt tot

vervaging, vergeling, oxidatie en tot 40%

minder zicht in het donker."
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