
Putere mare de curãtare datoritã
noii variante sub forma de gel.
Avantaje:
Nu se scurge, poate actiona în mod
optim.
Curãtã petele de gudron, ulei, aliaj
de frânã etc.

Nu contine acizi.
Avantaje:
Protejeazã suprafetele pe care se
aplicã.
Destinat în special jentilor din aliaje
usoare si lustruite.
Nu prezintã pericol pentru utilizator.

Utilizare simplã.
Avantaje:
Nu se scurge, utilizare economicã.
Miros plãcut.
Actioneazã timp îndelungat (pânã
la 30 min).
Precipitã rapid, adicã se separã în
apã.
pH: 10
Nu contine AOX si silicon.

Curãtã, întretine si protejeazã.
Avantaje:
Aplicare simplã si usoarã, econo-
mie de timp.
Nu este necesarã spãlarea ulterio-
arã.
Idealã înainte de depozitarea anve-
lopelor (vara/iarna).

Aspect strãlucitor, mãtãsos.
Avantaje:
Anvelopele vor arãta ca noi.
Imbunãtãteste aspectul, caracteri-
sticã utilã pentru saloanele auto.

Protectie la UV si ozon.
Avantaje:
Previne decolorarea prematurã.
Previne exfolierea si protejeazã
contra imbãtrânirii.
Spumã.
Avantaje:
Utilizare economicã.
Nu se scurge pe suprafetele verticale. 
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Aplicare:
Se pulverizeazã abundent pe suprafa-
ta jentii. Se lasã cca. 5 min sã actione-
ze apoi se spalã cu apã. Capacitatea
de curãtare creste dacã se lasã curãti-
torul sã actioneze mai mult timp (max.
30 min) si se utilizeazã o perie.

Atentie 
Nu se va utiliza pe jenti încinse sau în
bãtaia soarelui! 

Aplicare:
Indepãrtati orice urmã de murdãrie.
Pulverizati uniform spuma pe peretii
anvelopelor si lãsati sã se usuce. Nu
este necesarã spãlarea ulterioarã.

Atentie 
Nu pulverizati pe suprafata de rulare a
pneului, discul de frânã sau tamburi de
frânã. Contine silicon. 

Efect antistatic.
Nu contine solventi.
Nu atacã jentile de aluminiu, cau-
ciucul si suprafetele lãcuite.
Nu contine AOX.

CURÃTITOR PENTRU JENTI
Pentru jenti din materiale usoare, lãcuite sau nelãcuite, si
pentru jenti din otel.
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SPUMÃ PENTRU ANVELOPE
Produs de înaltã calitate destinat întretinerii peretilor anvelo-
pelor.

Continut Art.-Nr. U.A.
1 l 893 476 1/6
5 l 893 476 05 1

Continut Art.-Nr. U.A.
500 ml 890 121 1/12
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