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ACTIVE FOAM NANO 
Nanorészecskéket tartalmazó aktív hab gépi 

és kézi autómosáshoz.

Tulajdonságok: Előnyök:
Felületaktív anyagok, viasz és nanorészecskék 
kiegyensúlyozott aránya

Mindig tökéletes eredmény

Nem tartalmaz foszfátokat Biztonságos és kíméletes használat
Egyszerű alkalmazás Időt takarít meg

Alkalmazás:

Az ACTIVE FOAM NANO egy rendkívül hatékony koncentrátum gépi és kézi autómosáshoz. Felületaktív anyagok, viasz 
és nanorészecskék kiegyensúlyozott aránya gazdag habot képez, amely tökéletesen eltávolít minden általános szennye-
ződést (pl. zsíros foltokat, szmogot és rovar maradványokat), így tökéletesen fényes felületet hagy maga utan. Kíméletes 
minden típusú autófestékhez, polikarbonáthoz, üveghez és műanyaghoz. A melegvíz növeli a készítmény hatékonyságát.

Hígítás:
Active Foam Nano-t vízzel hígítjuk.
Az ajánlott hígítási arány (készítmény : víz)  =   1 : 100 átlagosan szennyezett járművek

1 : 50   erősen szennyezett járművek

Használati útmutató:
1. Az egész járművet öblítse le vízzel
2. Géppel (WAP), RETECH Pressure Disperser permetezővel vagy kézzel egy szivacs segítségével vigye fel 

egyenletes rétegben az Active Foam Nano-t.
3. Habot hagyja hatni körülbelül 3 percig.
4. A rendkívül makacs szennyeződések eltávolításához szivacsot kell használni.
5. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni járművet.

Megrendelési kódok:

Megnevezés Rakt.kód Kiszerelés Tartalom Megr.szám

Active Foam Nano 1 l  AFN1 Palack 1 l 1 35476

Active Foam Nano  AFN Kanna  25 l 1 35158

Biztonsági előírások:
A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

Nyilatkozat:
A termék szavatossági időn belül megfelel a részletezésnek. Az információk objektív teszteléseken és tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre az 

említett adatokon túl nem vállalnunk semmilyen felelősséget. Az itt említett információk az elvégzett vizsgálatok és a tapasztalataink eredménye, de ezek 
általános jellegűek, és nem képeznek garanciát. A felhasználó köteles kipróbálni a termék alkalmasságát a saját céljának. A termékünk további fejlesztése 
érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméken változásokat vigyünk véghez.
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