
Auto - moto - čistič                                                                                                                                                                                                                      
Špeciálny prostriedok na čistenie karosérií automobilov, autoplachiet, stanov, motorov, diskov, kolies a čalúnení 

kol a čalounění 
mot        

a regeneračným krémom 

         Bezozvyškový odmasťovací prostriedok s rýchlym odparovaním

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 

75 - 23

Oblasť použitia:
Vysoko efektívny prípravok s obsahom tenzidov a komplexotvorných látok na 
čistenie autokarosérií, motorov a diskov kolies osobných, užitkových a náklad-
ných automobilov. Vhodný na čistenie autoplachiet a stanov od nečistôt bielkovi-
nového, tukového a olejového typu, priemyselných a prírodných usadenín. 

Spôsob použitia :
Nariedený čistič nastriekajte priamo na čistené miesto alebo plochu a nechajte
3 až 5 minút pôsobiť. Čistený povrch následne dôkladne opláchnite veľkým 
množstvom vody. Možno oplachovať vysokotlakovými strojmi. 

Vlastnosti výrobku :
Auto-moto-čistič veľmi rýchlo odstraňuje zvyšky olejov a tukov, cestných 
nečistôt, vtáčieho trusu a nalepeného hmyzu z karosérií a plachiet automobilov.  

• Nehorľavý  
• Biologicky odbúrateľný 
• Použiteľný na všetky povrchy vrátane hliníka 
• Neobsahuje kyseliny  
• Možnosť ohrevu až na +70°C 
• Nezanecháva zvyšky  
• Riediteľný vodou v pomeroch 1:10 až 1:50 
• Obsahuje inhibítory korózie 
• Nenarúša čistené povrchy 

Príklady použitia:  
• Využiteľný hlavne na komplexné čistenie a údržbu osobných, užitkových a
  nákladných automobilov vrátane prívesov a návesov.
• Efektívne čistí všetky impregnované tkaniny ako sú stany a plachty od nečistôt 

bielkovinového, tukového a olejového typu, od priemyselných  aj prírodných 
usadenín.

• Vhodný na použitie po autocampingu a autoturistike

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 
povrchu.
podkladového materiálu.

podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


