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Alkalický multifunkčný šampón - koncentrát.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Active Shampoo 3000 AS3 Kanister 20 litrov 1 34158

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikajúci čistiaci výkon aj na suchom 

povrchu bez predumytia
• Zanecháva vysoký lesk autolaku

• Vytvára bohatú „mokrú“ aktívnu penu • Rozpúšťa mastnú špinu z dieselových 
motorov

• Výborná priľnavosť na zvislých 
povrchoch

• Veľmi šetrná k autolakom

• Nenarúša chrómové diely 
a polykarbonáty

• Biologicky odbúrateľná

• Zanecháva čistý povrch

Aplikácia:

ACTIVE SHAMPOO 3000 je vysoko koncentrovaný alkalický multifunkčný šampón pre kontaktné aj 
bezkontaktné umývanie osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskej techniky, staveb-
ných strojov, vlakov, autobusov apod. Po aplikácii vytvára bohatú mokrú penu, ktorá výborne priľne 
aj na zvislé povrchy. Výborne rozpúšťa mastnú špinu z dieselových motorov.

Active Shampoo 3000
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

• Ručné umývanie:
Zrieďte koncentrát 1:100 s vodou, umyte auto obvyklým spôsobom špongiou alebo kefou. Násled-
ne dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody

• Bezkontaktné umytie pomocou vysokotlakovej ručnej umyvárky a nástavca RETECH SNOW 
FOAM LANCE:
Zrieďte koncentrát v pomere 1:1 - 1:5 podľa miery znečistenia a pomocou RETECH SNOW FOAM 
LANCE aplikujte hustú mokrú penu. Pre dokonalý efekt aplikujte aktívnu penu v pásoch, vždy od-
spodu nahor s 1/3 prekrytím jednotlivých vrstiev peny. Penu nechajte dve minúty pôsobiť a potom 
dôkladne opláchnite čistou vodou pomocou ručnej vysokotlakovej umyvárky. Oplachujte najprv 
v celých pásoch odspodu nahor a následne načisto odhora dolu.

Pozn.: Teplá voda zvyšuje mycí účinok.

• Automatické umyvárky a samoobslužné umývacie boxy:
Zrieďte podľa návodu k obsluhe dávkovacieho zariadenia.

Spotreba aktívneho šampónu je priamo úmerna zvolenej aplikačnej metóde a miere znečistenia.

Nepoužívajte na povrchy teplejšie ako 50 °C!

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba: tmavo modrá
pH 100%: 13 ± 1
pH 10%: 12,5 ± 1
Biologická rozložiteľnosť: > 90 %
Balenie: 20 l
Hustota: 1,03 kg / litr ± 1 %

Dávkovanie / riedenie:

Kontaktné ručné umývanie 1:100
Bezkontaktné umývanie pomocou ručnej vysokotla-
kovej umývarky a RETECH SNOW FOAM LANCE

1:1 – 1:5

Automatické portálové umyvárky, umývacie boxy podľa návodu

Skladovanie:

Skladujte pri teplote medzi 0 °C - 35 °C.
Skladujte v uzavretom obale na tmavom mieste.


