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Čistič diskov POWER
Gelový čistič hliníkových a oceľových diskov automobilov
Oblasť použitia:
Rýchle, efektívne a bezozvyškové odstraňovanie cestných nečistôt, brzdového prachu
a zvyškov posypových solí z diskov a pneumatík osobných, nákladných a úžitkových
automobilov.
Spôsob použitia :
Neriedený čistič diskov celoplošne aplikujte z malej vzdialenosti (10-20cm) ručným
mechanickým postrekovačom priamo na čistený disk s pneumatikou a nechajte pôsobiť
podľa miery znečistenia po dobu 2 až 10 minút. Priebeh účinku čističa postupne
signalizuje farebná zmena indikátora (modrá farba čističa postupne prechádza do
fialovej). Čistenie silne znečistených diskov je možné podporiť použitím hubky, štetca
alebo kartáčom. Následne povrch disku a pneumatiky umyte silným prúdom vody,
prípadne použijte vysokotlakový čistič.
Čistič nepoužívajte na zahriate disky alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Pred čištením diskov s vysokým leskom overte znášanlivosť povrchu k čističu.
Vlastnosti výrobku:
Profesionálny gélový čistič diskov a pneumatík, vyrobený na základe špeciálnej
kombinácie tenzidov. Jeho vysoká účinná gélová štruktúra zabraňuje stekaniu čističov
a zaisťuje jeho predĺžený čistiaci účinok. Zmena zafarbenia indikátora, obsiahnutého
v tomto čističi diskov, signalizuje priebeh čistenia povrchov diskov a pneumatík.
• Farebná indikácia účinku
• Neutrálne pH
• Gélová štruktúra
• Vysoká priľnavosť k čistenému povrchu
• S obsahom ľahko biologicky odbúrateľných tenzidov
• Bez obsahu aromatických uhľovodíkov
• Nehorľavý
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.
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Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
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