75-89 Letná kvapalina do ostrekovačov
Vysoko účinná zmes do ostrekovačov osobných a nákladných vozidiel
Oblasť použitia:
Letná zmes je vysoko účinná prevádzková náplň do ostrekovačov skiel a svetlometov
osobných vozidiel, nákladných automobilov a lokomotív. Zmes je vhodná na
umývanie sklenených a tiež polykarbonátových povrchov. Efektívne odstraňuje zo
skiel automobilov zvyšky hmyzu, prach, peľ, mastnotu a nečistoty.
Spôsob použitia:
Letnú zmes nalievajte koncentrovanú alebo mierne nariedenú vodou (odporúčame do
pomeru 1:2) priamo do nádržky určenej na náplne do ostrekovačov.
Vlastnosti výrobku:
•Vysoko účinná letná zmes do ostrekovačov, ktorá zaisťuje ľahké odstránenie zvyškov
hmyzu, prachu, nečistôt a mastnoty zo skiel a svetlometov osobných vozidiel,
nákladných automobilov a lokomotív. Špeciálne zloženie zmesi eliminuje na povrchu
skla nerovnosti a znižuje priľnavosť vody. Prúdenie vzduchu následne odvádza kvapky
vody zo skla bez použitia stieračov a tým predlžuje ich životnosť.
•Odstraňuje zvyšky hmyzu, nečistoty, prach, mastnotu
•Nepoškodzuje plasty, laky, hliník, chromované diely, polykarbonát, živicu a sklo.
• Nezanecháva na skle usadeniny.
•Liehový základ.
•Veľmi príjemná vôňa zaistená obsahom parfumovaných látok.
•Riediteľná vodou do pomeru 1:2 (Odporúčame riediť destilovanou alebo
demineralizovanou vodou).
•Rain off efekt (tekuté stierače).
•Odporúčame tiež na teplotne prechodne jarné a jesenné obdobie.
•Použiteľná pri teplotách od -5 °C do +50 °C
Bezpečnostné pokyny :
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového
materiálu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
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