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alkaliczny uniwersalny środek czyszczący. Dzięki wyjątkowej zdolności do transportowania
brudu i oleju, w sposób uniwersalny nadaje się do czyszczenia posadzek warsztatowych i
czyszczenia przemysłowego, do czyszczenia samochodów osobowych i ciężarowych
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, a także do czyszczenia silników. Specjalne inhibitory
korozji zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak
np. anodowane aluminium. Optymalny do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.
Szybko ulega oddzieleniu; testowany zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z
normami VDA, klasa A: czas działania maksymalnie 5 min., maks. stężenie aplikacji 1:3.

Areas of use
Samochody osobowe, kampery i pojazdy użytkowe, posadzki w warsztatach i zakładach
przemysłowych, maszyny itp.

Recommendations for use
W zależności od zabrudzenia: Czyszczenie pojazdu lub silnika z zewnątrz: 1:5 do 01:30.
Nanieść na całą powierzchnię, pozostawić na krótką chwilę, po czym dokładnie spłukać za
pomocą myjki wysokociśnieniowej. Czyszczenie wnętrza pojazdu i tkanin: 1:10 do 1:20
Pozostałości produktu należy usunąć za pomocą wilgotnego ręcznika lub odkurzacza do
pracy na mokro/sucho. Posadzki w warsztacie lub zakładzie przemysłowym: 01:40 do
1:120. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania maksymalnie 5 min., maks.
stężenie aplikacji 1:3.

Container
Container Item no.
11 KG 24011
225 KG 24225
22 KG 24022

pH-value: 12,5

Warnings
Nie stosować na gorących powierzchniach.;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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