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CURÃTITOR MOTOR
Curãtitor motor ecologic folosit pentru curãtarea motorului,
compartimentului motorului si a cutiei de viteze.

Efect:
Curãtitorul pentru motor este usor vis-
cos (tixotrop) si aderã chiar si pe supra-
fete verticale. În timpul perioadei de
reactie curãtitorul penetreazã si înde-
parteazã murdãria.

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

Rezultat:
Motorul, compartimentul motorului si
cutia de viteze sunt curãtate foarte bine
si fãrã efecte asupra mediului, în timp
ce suprafetele sensibile ca de ex. alumi-
niu, cositor, zinc, suprafete vopsite,
componente din material plastic si cau-
ciuc nu sunt afectate datoritã lipsei
agentilor agresivi si a pH-ului neutru.

Caracteristici:
• Îndepãrteazã rapid si în totalitate ulei-

ul, murdãria s.a.
• Performante ridicate de curãtare.
• Biodegradabil > 95%.
• Se separã rapid cf. Ö-Norm test S

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

• pH 8.5
• Nu contine AOX sau solventi organici,

fosfati si agenti complecsi.
• Usor tixotrop asigurând o curãtare

optimã chiar si pe suprafete verticale.
• Nu iritã pielea.
• Nu atacã suprafetele sensibile.
• Nu contine silicon.

Aplicare:
1. Utilizând o dozã cu pompã sau

un pistol pentru spumã (Art.Nr.
891 612 )

Aplicati curãtitorul de motor (nediluat)
pe motor, compartimentul motorului si
cutia de viteze. Dupã un timp scurt de
reactie spãlati folosind o instalatie de
spãlat cu presiune.
2. Utilizând o instalatie de spãlat

cu presiune. Raport 1:1 pânã
1:10.

Curãtitorul de motor poate fi aplicat cu
apã caldã sau rece. Apa caldã va
accelera procesul de curãtare.

Recipient Continut Art.-Nr. U.A.
Canistrã 5 l 893 013 05
Canistrã 20 l 893 013 20
Bidon plastic 60 l 893 013 60 1
Robinet pentru canistrã 5l - 891 302 01
Robinet pentru canistrã 20l si 60l - 891 302 03
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