
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący

page 1 of 2Silnie skoncentrowany, nie zawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny,
uniwersalny środek czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i
oleju, znajduje wszechstronne zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i
przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od zewnątrz samochodów osobowych i
ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium.
Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer.
Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega
szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie
testowe: roztwór 10%). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min.,
max. stężenie aplikacji 1:3

Areas of use
Samochody osobowe, kempingowe i użytkowe, posadzki warsztatowe i przemysłowe,
maszyny itp.

Recommendations for use
W zależności od stopnia zabrudzenia: mycie pojazdów z zewnątrz i mycie silnika: 1:5 do
1:30. Nanieść na całą powierzchnią, chwilę odczekać i spłukać dokładnie myjką
wysokociśnieniową. Czyszczenie wnętrza pojazdu i czyszczenie materiałów tekstylnych:
1:10 do 1:20. Resztki produktu zebrać wilgotną szmatką lub za pomocą odkurzacza na
mokro / sucho. Posadzki warsztatowe i przemysłowe: 1:40 do 1:120. Zgodność z normami
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

Container
Container Item no.
1 L 25001
11 KG 25011
225 KG 25225
22 KG 25022

pH-value: 12,5

Warnings
Nie stosować na gorących powierzchniach.;Nie dopuścić do zaschnięcia.;Przed użyciem
wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;
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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
pleased to assist you.
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