
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B

page 1 of 2Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstępnego
mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków
kompleksujących i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo
szybko nawet trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, odchody ptasie,
brud uliczny, zanieczyszczenia felg i dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni
samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz myjni bezdotykowych pod wysokim
ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką odporność materiału, nawet
wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Nadaje się również bardzo
dobrze do usuwania wosków kopolimerowych. Nadaje się również optymalnie do
biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min.,
max. stężenie aplikacji 1:30.

Areas of use
Samochód osobowy, pojazd użytkowy, maszyny budowlane, felgi stalowe i aluminiowe z
lakierowaniem odpornym na alkalia.

Recommendations for use
W zależności od stopnia zabrudzenia: mycie wstępne: 1:30 do 1:50. Mycie felg: 1:3 do
1:10. Usuwanie wosków kopolimerowych: 1:5 do 1:10. Myjnia samoobsługowa pod
wysokim ciśnieniem: 1:300. Nanieść na całą powierzchnią, chwilę odczekać i spłukać
dokładnie myjką wysokociśnieniową. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania
max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max.
stężenie aplikacji 1:30

Container
Container Item no.
1.100 KG 211000
11 KG 211011
225 KG 211225
22 KG 211022

pH-value: 13,1

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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