
RejeX 

 

ZŮSTÁVÁ POUZE LESK™ 

 

Jak REJEX účinkuje? 

REJEX (vyslovujte jako rɪˈdʒekts) zastupuje nejmodernější reaktivní chemické přípravky na 

úpravu povrchů navržené tak, aby vytvořily na povrchu ultrahladkou lesklou polymerovou 

vrstvu, která těsní a chrání nátěry, sklo, kov, gelové vrstvy a akrylát. To znamená, že REJEX 

můžete použít na celý stroj – dokonce i na kola a skla. 

 

Je REJEX vosk? 

Ne. Ne. Ne. REJEX není vosk. Je to těsnicí polymerový tmel a povrchová úprava mnohem 

pevnější než vosk. Vosk je slabý. REJEX je silný. 

 

Kolik ho potřebuji? 

I troška pokryje velkou plochu. Jedna lahev vystačí na tři auta, dvě SUV, loď dlouhou 25 stop 

nebo obytný vůz, nebo typické jednomotorové letadlo. 

 

Jak dlouho účinkuje? 

REJEX účinkuje nejméně 6 měsíců – obvykle i déle. 

 

Můžu REJEX nanést na vosk? 

Můžete, ale nebude účinkovat tak dlouho. Je to způsobeno tím, že vosk se rychle rozpadá a 

smývá – při tom by s sebou strhl i vrstvu REJEXU. Nanesete-li REJEX však přímo na nátěr, 

zajistíte si skutečné dlouhotrvající výhody vyššího lesku, dokonalejší ochrany povrchu a navíc 

i odpuzování nečistot. 

 

Další informace, techniky aplikace a časté dotazy najdete na našich webových stránkách 

www.corrosionx.com 
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POKYNY 

 

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE 

POZNÁMKY: 1. Zabraňte zamrznutí. 2. Zaschlý REJEX nemusí jít snadno odstranit z prasklin, 

trhlin a pórů; proto jej NEAPLIKUJTE na drsné či porézní povrchy. 3. Nenanášejte na horké 

povrchy (tj. neaplikujte na přímém slunečním záření při teplotách vyšších než 85 °F/29,5 °C). 

 

1. Odstraňte z povrchu nečistoty, skvrny a známky oxidace. 

2. Naneste na čistý suchý povrch. 

3. Rozetřete měkkým hadrem. Nechte zaschnout (zhruba 10–15 minut). 

4. Jednoduše setřete (přípravek nemusíte rozleštit). Hmatem zkontrolujte hladkost povrchu. 

5. Pro nejlepší možné výsledky nechejte REJEX PO setření mlžné vrstvy tvrdnout po dobu 8–

12 hodin. 

6. Projeďte se ve svém autě, kamionu, motocyklu, obytném voze, lodi nebo letadle. Usmívejte 

se a sledujte, jak ostatní zelenají závistí. Nezapomeňte mávat. 

 

VAROVÁNÍ: Obsahuje ropné destiláty. Noste ochranné rukavice. Nevdechujte aerosoly. 

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Sundejte si znečištěné oblečení a 

před dalsím použitím ho vyperte. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. 

 

PRVNÍ POMOC: Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Dojde-li k podráždění 

kůže, přivolejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. Jestliže podráždění očí přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: 

Vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pro ni pohodlné dýchání. V případě 

nevolnosti zavolejte lékaře. 

 

Další informace viz bezpečnostní list. 

 

http://www.corrosionx.com/
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