Technický list

AUTOMOTO čistič 30 L

B7523

Speciální prostředek k čištění karosérií automobilů, autoplachet,
stanů, motorů, disků kol a čalounění
Rozsah
použití:

Vysoce
efektivní
přípravek
s obsahem
tenzidů
a
komplexotvorných látek pro čištění autokarosérií, motorů a
disků kol osobních, užitkových a nákladních automobilů.
Vhodný k čištění pogumovaných textilií (autoplachty) a plasty
impregnovaných tkanin (stany) od nečistot bílkovinného,
tukového a olejového typu, průmyslových i přírodních
usazenin.
___________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte postřikem z ručního aplikátoru, houbou
nebo textilií přímo na čištěný povrch. Lze jej použít ředěný
nebo neředěný, podle charakteru znečištění. Nechte krátce
působit, v případě silného znečištění narušte nečistoty jemným kartáčem. Následně čištěný
povrch důkladně opláchněte vodou. Na čištění karosérií přípravek použijte ředěný v poměru
minimálně 1:30. Čištění karoserie neprovádějte v případě, že je zahřátá na teplotu větší než
35°C. Silně nasákavé materiály (kámen, beton, keramika) v okolí čištěné plochy nebo
předmětu předem dobře namočte vodou (parkovací plochy aj.). V případě, že přípravek může
přijít do styku s eloxovanými hliníkovými nebo zinkovanými povrchy, je nutno jej aplikovat
vodou ředěný minimálně v poměru 1:30, vhodné je předem vyzkoušet snášenlivost a kovové
díly dobře oplachovat vodou.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

AUTOMOTO čistič je čistící přípravek k odstranění silných mastnot, silničních nečistot,
zbytků hmyzu, ptačího trusu z karosérií automobilů, autoplachet, stanů, kontejnerů, nástaveb
automobilů. Velmi rychle a efektivně odstraňuje nečistoty bílkovinného, tukového a
olejového typu, jako i průmyslové a přírodní usazeniny.
 nehořlavý
 vodou smyvatelný
 splňuje požadavky biologické odbouratelnosti podle směrnic EU
 neobsahuje fosfáty a organická rozpouštědla
 v ředěném stavu použitelný na všechny povrchy včetně hliníku
 neobsahuje kyseliny
 nezanechává zbytky
 ředitelný vodou v poměru až do 1:50
___________________________________________________________________________

Použití:

využitelný hlavně ke komplexnímu čištění a údržbě osobních, užitkových a
nákladních automobilů včetně přívěsů a návěsů
 efektivně čistí veškeré impregnované tkaniny jako jsou stany a plachty od nečistot
bílkovinného, tukového a olejového typu, od průmyslových i přírodních usazenin.
Vhodný k použití po autocampingu a autoturistice
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních
listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Chraňte před mrazem. Změny
vyhrazeny.



Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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