
Lasting Wheel
Express
Stabilizujący wartość pH środek do czyszczeniaobręczy

page 1 of 2Lasting Wheel express to nowy, silnie zasadowy środek do czyszczenia felg, przeznaczony
do stosowania w myjniach ekspresowych z membranami nasączeniowymi układu
recyrkulacji ścieków. Ponadto można go stosować w systemach obiegowych z regulacją
wartości pH. Środek jest dodawany do sekwencji namaczania wstępnego jako specjalny
środek do czyszczenia obręczy i samoistnie rozpuszcza nagromadzony na nich pył
hamulcowy, dzięki czemu obręcze są bardzo dobrze oczyszczone już w obszarze działania
sekwencji wysokociśnieniowej. Wysoka zasadowość w połączeniu z dobrą nośnością
zanieczyszczeń i ochroną przeciwkorozyjną gwarantuje wyjątkowo dobre i łagodne
czyszczenie części stalowych, takich jak tarcze hamulcowe. Oprócz czyszczenia obręczy,
środek czyszczący ma działanie stabilizujące pH wody doprowadzanej do membrany
namaczającej, aby zapobiec zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu w tym miejscu i często
występującemu w jego wyniku zapachowi zgnilizny. Wartość pH w systemach komorowych
może być dostosowana do wartości około 11 i utrzymywana na stałym poziomie dzięki
odpowiedniemu dozowaniu za pomocą dozujących układów mieszających (Hydrominder)
lub za pomocą sterowania elektrodami. 

Areas of use
Układy myjni ekspresowych z modułami wstępnego namaczania. Może być stosowany w
układach cyrkulacyjnych z regulacją wartości pH.

Recommendations for use
Do czyszczenia felg: zużycie: ok. 15 - 20 ml/pojazd (układ mieszania dozowania: np.
Hydrominder, dysza: 1:25) Uwaga: nie stosować jako środek do czyszczenia podwozia za
pomocą lancy. Pomocna jest regularna kontrola pH wody w module namaczania
wstępnego. Dla układów z regulacją wartości pH:  regularnie kalibrować elektrody pH.

Container
Container Item no.
20 L 446020

pH-value: 14

Warnings
Nie nanosić preparatu na rozgrzane powierzchnie. Nie dopuszczać do wysychania
preparatu. Sprawdzić przydatność produktu przed jego zastosowaniem.

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