
Active Foam
Pianowy preparat o intensywnym zapachu

page 1 of 2Silnie skoncentrowany, nie zawierający fosforanów i NTA pianowy preparat o intensywnym
zapachu, przeznaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i
samoobsługowych oraz do mycia ręcznego. Ze względu na bardzo wysoki udział
anionowych środków powierzchniowo-czynnych preparat posiada wyjątkowe właściwości
pianotwórcze oraz intensywne i delikatne dla lakieru działanie czyszczące, a także
wspomaga samoczyszczenie, a tym samym zwiększa trwałość szczotek. Szlachetny i
długo utrzymujący się zapach drewna sandałowego zapewnia intensywne doznania
zapachowe. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody
użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania maksymalnie 5 min.,
maksymalne stężenie aplikacji 1:100

Areas of use
Portalowe myjnie samochodowe, myjnie automatyczne, myjnie samoobsługowe, mycie
ręczne itp.

Recommendations for use
Nanosić za pomocą pompy dozującej bez rozcieńczania lub w postaci rozcieńczonej w
stosunku 1:10. Zalecane zużycie na jeden samochód osobowy: mycie pianą i myjnie
samoobsługowe: 3-8 ml. szampon: 1-3 ml. mycie ręczne: 1:300. Ze względu na wysoką
lepkość produktu (niższa wydajność tłoczenia pomp dozujących) należy go w razie
potrzeby rozcieńczyć. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania maksymalnie 5
min., maksymalne stężenie aplikacji 1:100

Container
Container Item no.
10 KG 282010
210 KG 282210
21 KG 282021

pH-value: 9,5

Warnings
Nie dopuścić do zaschnięcia.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić
jego przydatność.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
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page 2 of 2pleased to assist you.
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