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Snow Foam Lance
Profesionální zpěňovač

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Snow Foam Lance SFL Kartónový box 1 ks R 34150

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoký pěnící výkon při aplikaci ACTIVE 

SHAMPOO 3000
• Vytváří bohatou „mokrou“ pěnu

• Masivní mosazné tělo zpěňovače • Variabilní aplikační tryska pro různou 
šířku nástřiku

• Vysoká životnost nerezové injektorové 
trysky a pěnítka

• Variabilní nastavení poměru vody 
a ACTIVE SHAMPOO 3000

• Extra silná HDPE lahev o objemu 
1000 ml

• Praktická měrka na lahvi pro přesné 
ředění koncentrátu

• Nízká hmotnost • Pomocí adaptérů kompatibilní 
s vysokotlakými pistolemi většiny výrobců

• Snadné připojení k ruční vysokotlaké 
pistoli

Aplikace:

SNOW FOAM LANCE je profesionální zpěňovač, který se používá společně s ACTIVE SHAMPOO 
3000 k vytvoření a aplikaci husté mokré pěny. Bohaté napěnění zaručuje přilnavost pěny na jakýkoliv 
povrch. Po připojení příslušného adaptéru lze SNOW FOAM LANCE připojit na vysokotlaké pistole 
většiny výrobců tlakových myček. Díky vysokému pěnícímu výkonu a nízké hmotnosti lze použít pro 
aplikaci husté pěny nejen na osobní a nákladní automobily, ale také na motocykly, zemědělskou tech-
niku, stavební stroje, zahradní techniku a další. Pomocí variabilního nastavení šířky nástřiku lze docílit 
vysokého výkonu aplikace.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

• Dle typu vysokotlaké pistole připojte ke zpěňovači příslušný adaptér, spoj zatěsněte pomocí přilo-
žené teflonové pásky

• Odšroubujte lahev a na zpěňovač nasuňte sací hadičku

• Do lahve nalijte požadované množství ACTIVE SHAMPOO 3000
• Dolijte lahev vodou – pro zlepšení účinku použijte teplou vodu

• Našroubujte lahev zpět na zpěňovač a důkladně směs protřepejte

• Připravený SNOW FOAM LANCE připojte k vysokotlaké pistoli

• Aplikujte hustou mokrou pěnu

• Během aplikace upravte horním otočným ventilem poměr vody a pěny, resp. přední tryskou uprav-
te šířku aplikace pěny

• Po ukončení aplikace důkladně vypláchněte lahev a omyjte všechny součásti SNOW FOAM LANCE

Spotřeba ACTIVE SHAMPOO 3000 je přímo úměrná nastavenému poměru pěny a vody.

Tipy:

• Pro dokonalý efekt mytí použijte pro připojení tlakové myčky teplou vodu max. 60 °C.

• Pěnu aplikujte v pásech vždy odspoda nahoru s 1/3 překrytím jednotlivých vrstev Pěnu nechte dvě 
minuty působit a poté důkladně opláchněte čistou vodou pomocí ruční vysokotlaké myčky.

• Oplachujte nejprve v celých pásech odspoda nahoru a následně načisto odshora dolů.

Technické údaje:

Barva: Tmavě modrá
Objem lahve: 1000 ml
Maximální teplota vody: 60 °C
Maximální tlak: 160 Bar
Vstupní rozměr závitu pro připojení adaptéru: Vnitřní ¼ palce
Materiál injektoru a pěnítka: Nerezová ocel

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 0 °C až 35 °C.


