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Professzionális habosító.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Snow Foam Lance SFL Papírdoboz 1 db R 34150

Tulajdonságok: Előnyök:
• Magas habosító teljesítmény az ACTIVE 

SHAMPOO 3000 alkalmazásánál
• Gazdag „nedves” aktív habot képez

• Masszív, rézből készült test • Változtatható alkalmazási fúvóka különböző 
szórószélességekhez

• Hosszú élettartamú rozsdamentes acélból 
készült fúvóka és habosító

• Változtatható víz és ACTIVE SHAMPOO 
3000 arány beállítás

• Extra erős 1000 ml HDPE palack • Praktikus mérő a palackon a koncentrátum 
pontos hígításához 

• Alacsony tömeg • Adapterekkel kompatibilis a legtöbb 
gyártótól származó nagynyomású 
pisztolyokkal

• Könnyű csatlakoztatás a kézi nagynyomású 
pisztolyhoz

Alkalmazás:

A SNOW FOAM LANCE egy professzionális habosító, amely az ACTIVE SHAMPOO 3000-rel együtt 
sűrű, nedves hab előállítására és alkalmazására szolgál. A gazdag habzás biztosítja a hab tapadását 
bármilyen felületre. A megfelelő adapter csatlakoztatása után a SNOW FOAM LANCE csatlakoztatható 
a legtöbb nagynyomású mosó gyártó nagynyomású pisztolyához. A magas habképző-teljesítménynek 
és az alacsony tömegnek köszönhetően használható a vastag hab alkalmazására nem csak személy-, 
és teherautóknál, hanem motorkerékpárok, mezőgazdasági gépek, építőipari gépek, kerti gépek stb. 
esetén is. A változó szélesség-beállítás lehetővé teszi a magas alkalmazási teljesítmény elérését.

Snow Foam Lance
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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:

• A nagynyomású pisztoly típusának megfelelően csatlakoztassa az adaptert a habosítóhoz, majd 
a mellékelt teflonszalaggal tekerje be a csatlakozást

• Csavarja ki a palackot, és nyomja rá a szívótömlőt a habosítóra

• A szükséges mennyiségű ACTIVE SHAMPOO 3000-et öntse az üvegbe

• Tegye hozzá vizet - használjon meleg vizet a hatás javítása érdekében

• Csavarja vissza a palackot a habosítóra és alaposan rázza fel a keveréket

• Csatlakoztassa az elkészített SNOW FOAM LANCE habosítót a nagynyomású pisztolyhoz

• Vigye fel a vastag nedves habot

• Az alkalmazás során a felső forgószeleppel állítsa be a víz/hab arányt, ill. az elülső fúvókával állítsa 
be a hab alkalmazásának szélességét

• Az alkalmazás befejezése után alaposan öblítse ki az üveget és mossa le az összes SNOW FOAM 
LANCE elemet

Az ACTIVE SHAMPOO 3000 fogyasztása egyenesen arányos a beállított hab és víz arányhoz.

Tippek:

• A tökéletes mosási hatás eléréséhez használjon max. 60 ° C-os forró vizet a nyomás alatti mosás-
hoz.

• Az aktív habot csíkokban alkalmazza, mindig alulról felfelé az egyes habrétegek 1/3-os 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.

Műszaki adatok:

Szín: sötétkék
Palack térfogata: 1000 ml
Maximális vízhőmérséklet: 60 °C
Maximális nyomás: 160 Bar
Bemeneti menetméret az adapter csatlakozásához: Belső ¼ inch
Injektor és habképző anyaga: rozsdamentes acél

Tárolás:

Tárolja 0 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.


