
PreWash B
Prostředek na předběžnéčištění a odstraňování hmyzu

page 1 of 2Vysoce koncentrovaný alkalický čisticí prostředek pro předmytí osobních a nákladních
vozidel bez fosfátů a HEDP. Vysoký podíl komplexotvorných činidel, tenzidů a speciálních
aditiv spontánně rozpouští i ty nejodolnější nečistoty jako hmyz, ptačí trus, nečistoty
způsobenéživotním prostředím a nečistoty na ráfcích, a proto je tento prostředek obzvlášť
vhodný pro mycí zařízení s krátkou dobou působení (např. expresní mycí zařízení) a
alkalickéčištění v mycích halách. Mimořádně vhodný zejména pro biologickou úpravu
užitkové vody. Rychlé odlučování podle ÖNORM 5106. Třída B ve shodě s VDA Doba
působení max. 1 min., max. koncentrace při použití 1:100

Areas of use
Osobní automobily, užitková vozidla, stavební stroje, ocelové ráfky a lakované hliníkové
ráfky odolné proti zásadám, stěny a podlahy v mycích halách.

Recommendations for use
Podle znečištění: Předčištění: 1:30 až 1:100. Čištění ráfků 1:4 až 1:20. Naneste na celou
plochu a po max. 1 min. důkladně opláchněte pomocí vysokotlakého čisticího
prostředku.Čištění mycích hal: 1:2 až 1:15. Třída B ve shodě s VDA Doba působení max. 1
min., max. koncentrace při použití 1:100

Container
Container Item no.
11 KG 303011
225 KG 303225
23 KG 303023
1.150 KG 437000
11 KG 437011
23 KG 437023
225 KG 437225

pH-value: 13,9

Warnings
Nepoužívejte na horké povrchy.;Nenechte zaschnout.;Před použitím zkontrolujte vhodnost
a snášenlivost.;

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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