
Pentru jenti din aliaje usoare, lacuite sau nelacuite, 

si pentru jenti din otel.

 Curatitor jenti 

Putere mare de curatare datorita formulei de gel.

Art. Nr. 893 476 

U.A.1/6

Aceste instructiuni sunt doar recomandari bazate pe experienta noastra. Se recomanda teste preliminare. Va garantam o calitate constanta a produselor
noastre. Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice.W
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• Nu se scurge, poate actiona in mod optim.

• Curata chiar si depunerile cele mai intarite precum petele

    de gudron, ulei, aliaj de frana, murdaria de pe drum etc.

Nu contine acizi.

• Protejeaza suprafetele pe care se aplica.

• Destinat in special jentilor din aliaje usoare si lustruite.

• Nu prezinta pericol pentru utilizator.

Utilizare simpla.

• Nu se scurge, utilizare economica.

• Miros placut.

• Actioneaza timp indelungat (pana la 30 min).

• Se precipita rapid, adica se separa in apa.

Nu contine AOX si silicon.

Baza chimica Tenside alcaline

Miros Fructe

Culoare Roz

pH / conditii    10 / nediluat

Densitate / conditii 3 o1,14 g/cm  / la 20 C  

Continut 1000 ml

Durata de depozitare 12 luni

Nu contine AOX Da

Nu contine silicon Da

Domenii de utilizare:

 Pentru jentile din aliaje usoare, lacuite sau nelacuite, si pentru jenti din otel.

Instructiuni de utilizare:

Se pulverizeaza abundent pe suprafata jentii. Se lasa  sa actioneze aprox. 5 minute si apoi se spala.

Efectul de curatare poate fi imbunatatit prin marirea timpului de actionare (pana la max. 30 min) si prin utilizarea unei perii.

Jantele cu suruburi si jantele lustruite, se spala bine cu apa curata (in special imbinarea cu suruburi).

Nota:

Nu se va utiliza pe jenti incinse sau in bataia soarelui. 

Biodegradabil Da
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