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Strana 1 od 2Vysoce koncentrovaný, zásaditý univerzálníčisticí prostředek bez obsahu fosfátů a
rozpouštědel. Díky jeho vysoké schopnosti vázat nečistoty a oleje se dá univerzálně
používat na čištění dílenských podlah a průmyslovéčištění, čištění interiéru a exteriéru
osobních a nákladních automobilů, jakož i k umývání motorů. Speciální antikorozní
inhibitory zajišťují vysokou snášenlivost materiálů proti citlivým komponentům, jako je např.
eloxovaný hliník. Při použití v postřikovacích extrakčních přístrojích a jiných čisticích
přístrojích na koberce doporučujeme přidávat prostředek pro neutralizaci nežádoucí pěny
Kocentschäumer. Je optimální i pro biologickou úpravnu užitkové vody.Rychlé odlučování a
testování v souladu s normou ÖNORM 5105 (testovaná koncentrace 10%-ní roztok). Třída
A ve shodě s VDA Doba působení max. 5 min., max. koncentrace při použití 1:3

Oblasti použití
Osobní automobily, kempingová a užitková vozidla, dílenské a průmyslové podlahy, stroje
atd.

Doporučené použití
Podle znečištění: Čištění exteriéru vozidla a čištění motoru: 1:5 až 1:30. Naneste na celou
plochu, nechte krátce působit a pomocí vysokotlakého čističe důkladně opláchněte.Čištění
vozidla a textilií: 1:10 až 1:20. Zbytky výrobku setřete vlhkou utěrkou nebo vysavačem na
sucho/na mokro. Dílenské a průmyslové podlahy: 1:40 až 1:120. Třída A ve shodě s VDA
Doba působení max. 5 min., max. koncentrace při použití 1:3

Obaly
Obaly Č. produktu
1 L 25001
11 KG 25011
35 KG 25035
225 KG 25225

Hodnota pH: 12,5

Výstražná upozornění
Podle znečištění: Čištění exteriéru vozidla a čištění motoru: 1:5 až 1:30. Naneste na celou
plochu, nechte krátce působit a pomocí vysokotlakého čističe důkladně opláchněte.Čištění
vozidla a textilií: 1:10 až 1:20. Zbytky výrobku setřete vlhkou utěrkou nebo vysavačem na
sucho/na mokro. Dílenské a průmyslové podlahy: 1:40 až 1:120. Třída A ve shodě s VDA
Doba působení max. 5 min., max. koncentrace při použití 1:3
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Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat
ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro
konzultace jsme vám k dispozic.
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