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SAMPON AUTO TWO (2 în 1)
Sampon auto ecologic cu efect sporit. Spãlare si ceruire într-o sin-
gurã operatie.

,

Linia de produse chimice eco-
logice (ABSOBON).
• Reduce pericolul ecologic.
• Pericol redus în cazul utilizãrii zilnice.
• Economie de materii prime.
• Se evitã aparitia deseurilor.
• Conform reglementarilor în vigoare

(Germania).
• Calitate foarte bunã corespunzatoare

unor cerinte ridicate.

pH - n
eutru

Efect:
Îndeparteazã foarte bine murdãria de
pe vehicule fãrã a fi agresiv si fãrã a
avea efecte asupra mediului. Protejeazã
vopseaua împotriva diferitelor influente
prin formarea unui strat protector.

Rezultat:
Îndeparteazã murdãria de pe vopsea,
pãrti cromate, pãrti din plastic si cauciuc.
Combinatia specialã a ingredientilor
genereazã în timpul spãlãrii stratul pro-
tector. Acest strat protejeazã împotriva
efectelor apei sãrate, coroziunii, razelor
soarelui etc. Stratul protector reduce lust-
ruirea deoarece picãturile de apã se
scurg repede la clãtire. 

Aplicare:
Folositi aproximativ 25 ml de sampon
la 10 l de apã caldã. Dupã spãlarea
preliminarã samponati masina folosind
un burete. Apoi clãtiti cu apã curatã.
Pentru a se obtine efectul maxim vehi-
culul trebuie lustruit ulterior cu o piele
de cãprioara. Se poate folosi si în
instalatii sub presiune. 
Concentratie: aprox. 0,05 ÷ 0,1%.

Caracteristici:
• Biodegradabil > 95%.
• pH 6.6.
• Nu contine AOX sau solventi organici.
• Nu contine fosfati si agenti complecsi.
• Se separã rapid cf. Ö-Norm test S

5105 astfel încât murdãria continând
ulei si grãsimi nu formeazã emulsie ci
se îndepãrteazã usor. În consecintã
apele reziduale pot fi separate în
separatorul de uleiuri usoare.

• Nu iritã pielea.
• Nu contine silicon.
• Miros placut.
• Formeazã un strat protector si de

aceea apãrã contra efectelor intempe-
riilor, sãrii, coroziunii si razelor soa-
relui.

• Înlãturã apa si ploaia.

Recipient Continut Art.-Nr. U.A.
Canistrã 1 l 893 010 0 1/12
Canistrã 5 l 893 010 05 1
Robinet canistrã 5l - 891 302 01 1

Sampon auto
Curãtã complet si dã strãlucire
autovhiculelor

• Îndepãrteazã orice fel de murdãrie
de pe vopseaua masinii, de pe pãrti-
le cromate, din cauciuc si material
plastic.

• Se poate utiliza la spãlãri manuale si
în instalatii cu presiune.

• Nu atacã pielea si este ecologic.

Utilizare: 
Se adaugã 10 ml de sampon la 15-20 l
de apã caldã. Dupã prespãlarea
masinii se aplicã samponul folosind un
burete si apoi se clãteste. La final se
lustruieste.

Continut Art.-Nr. U.A.
1l 893 012 0 1/6
5l 893 012 05 1


