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Nagymértékben koncentrált alkáli  
multifunkciós sampon - koncentrátum.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Active Shampoo 3000 AS3 Kanna 20 liter 1 34158

Tulajdonságok: Előnyök:
• Kiváló mosási teljesítmény száraz 

tisztítás nélkül is
• Magas fényességű karosszéria

• Gazdag „nedves” aktív habot képez • Feloldja a dízelmotorok zsíros 
szennyeződését

• Kiváló tapadás a függőleges felületeken • Nagyon kímélő a karosszériához és 
a polikarbonátokat

• Nem károsítja a krómozott alkatrészeket • Biológiailag lebontható
• Tiszta felület

Alkalmazás:

ACTIVE SHAMPOO 3000 egy erősen koncentrált lúgos multifunkcionális sampon az autók, teherau-
tók, mezőgazdasági gépek, építőipari gépek, vonatok, buszok stb. érintéses és érintés nélküli mo-
sásához. Alkalmazás után létrehoz egy gazdag nedves habot, amely tökéletesen tapad függőleges 
felületeken. Feloldja a dízelmotorok zsíros szennyeződését is.

Active Shampoo 3000
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

• Kézi mosás:
A koncentrátumot hígítsa vízzel 1:100 arányban, mossa le az autót szokásos módon szivaccsal 
vagy kefével. Ezután alaposan öblítse le bő vízzel

• Érintés nélküli mosás nagynyomású kézi mosóval és RETECH SNOW FOAM LANCE fejjel:
Hígítsa fel a koncentrátumot 1:1 - 1:5 arányban a szennyezettség mértékétől függően és RETECH 
SNOW FOAM LANCE segítségével vigye fel a vastag nedves habot. A tökéletes hatás eléréséhez 
alkalmazza az aktív habot csíkokban, mindig alulról felfelé az egyes habrétegek 1/3-es átfedése 
mellett. Hagyja a habot hatni két percig, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel és egy kézi magas-
nyomású mosóval. Először csíkokban öblítse le alulról felfelé, majd teljesen tisztára felülről lefelé.

• Automatikus és önkiszolgáló autómosók:
Hígítsa fel az adagolóeszköz használati utasításának megfelelően

Az aktív sampon fogyasztása közvetlenül arányos a választott alkalmazási módszerrel 
és a szennyeződés mértékével.

Ne használja az 50 °C-nál melegebb felületeken!

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín: Sötétkék 
pH 100%: 13 ± 1
pH 10%: 12,5 ± 1
Biológiai lebonthatóság: > 90 %
Kiszerelés: 20 l
Sűrűség: 1,03 kg / liter ± 1 %

Adagolás / hígítás:

Kézi mosás 1:100
Érintés nélküli mosás a nagynyomású SNOW 
FOAM LANCE segítségével

1:1 – 1:5

Automatikus és önkiszolgáló autómosók az utasításoknak megfelelően

Tárolás:

Tárolja 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
Tárolja lezárt csomagolásban sötét helyen.


