
Endurance rengaskiilloke antaa pitkäkestoisen suojan renkaille. Suojaa UV-säteiltä ja 
ehkäisee haalistumista. Renkaat saavat alkuperäisen värin ja kiillon. Ei sovi vinyyli- ja 
maalipinnoille. KÄYTTÖOHJEET: Parhaan tuloksen saamiseksi käytä vain viileälle ja 
puhtaalle renkaalle. Levitä aine tasaisesti pinnalle sienellä tai kangasliinalla. Pyyhi 
ylimääräinen aine pois. Kiillon lisäämiseksi toista käsittely 10min päästä. Vältä renkai-
den kulutuspintaa. Poista heti maali- ja muovipinnoilta. Älä käytä moottoripyörissä tai 
muissa kaksipyöräisissä kulkuvälineissä tai pinnoissa, jotka eivät saa tulla liukkaiksi. 
Endurance däckglans ger långvarig skydd för bildäck. Skyddar mot UV-strålar och 
ljusa spårar. Däck får den ursprungliga färgen och glansen. Kan inte användas på 
vinyl- eller målad yta. BRUKSANVISNING: För bästa resultat använd bara på kall och 
ren däck. Bred ut ett jämnt skikt på ytan med en svamp eller en bomullsduk. Torka av 
överlopps medel. Om du vill ha mera glans, upprepa behandlingen efter 10 minuter. 
Undvik att spruta ämne på däcks slityta eller på målade och plastytor. Torka genast 
bort. Använd ej på motorcyklar eller andra tvåhjuliga transportmedel eller där en hal 
yta ej önskas. 

SISÄLTÄÄ/ INNEHÅLLER: tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet ja tisleet (maaöljy), 
vetykäsitelty keskiraskas./Destillat (petroleum), Vätebehandlade lätta och destillat 
(petroleum) vätebehandlade medeltunga.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon 
kuivumista tai halkeilua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai va-
roitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä 
ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Hävitä sisältö/pakkaus 
soveltuvien kunnallisten/kansallisten/ kansainvälisten säädösten mukaisesti.
Kan göra, att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud 
eller hudsprickor.  Ha förpackningen eller eti-
ketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inan-
das ångor. Används endast utomhus eller i väl 
ventilerade utrymmen. Innehållet/behållaren 
lämnas till i enlighet med lokala/nationella/
internationella bestämmelser (ska anges).

Maahantuoja: HL Group Oy, Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki
puh./tel. 0207 445 200, www.meguiars.fi 

G7516 Meguiar’s Endurance Tire Gel Endurance
Rengaskiilloke                                                                       473 ml
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