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Profesionálny speňovač

Objednávacie kódy:

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

Snow Foam Lance SFL Kartónový box 1 ks R 34150

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoký peniaci výkon pri aplikácii 

ACTIVE SHAMPOO 3000
• Vytvára bohatú „mokrú“ penu

• Masívne mosadzné telo speňovača • Variabilná aplikačná tryska pre rôznu 
šírku nástreku

• Vysoká životnosť nerezovej injektorovej 
trysky a penítka

• Variabilné nastavenie pomeru vody 
a ACTIVE SHAMPOO 3000

• Extra silná HDPE fľaša s objemom 
1000 ml

• Praktická mierka na fľaši pre presné 
riedenie koncentrátu

• Nízka hmotnosť • Pomocou adaptéra kompatibilná s vyso-
kotlakovými pištoľami väčšiny výrobcov

• Jednoduché pripojenie k ručnej 
vysokotlakovej pištoli

Aplikácia:

SNOW FOAM LANCE je profesionálny speňovač, ktorý sa používa spoločne s ACTIVE SHAMPOO 
3000 k vytvoreniu a aplikácii hustej mokrej peny. Bohaté napenenie zaručuje priľnavosť peny na aký-
koľvek povrch. Po pripojení príslušného adaptéra je možné SNOW FOAM LANCE pripojiť na vyso-
kotlakové pištole väčšiny výrobcov tlakových umyvárok. Vďaka vysokému peniacemu výkonu a nízkej 
hmotnosti je možné použiť pre aplikáciu hustej peny nielen na osobné a nákladné automobily, ale 
taktiež na motocykle, poľnohospodársku techniku, stavebné stroje, záhradnú techniku a ďalšie. Po-
mocou variabilného nastavenia šírky nástreku je možné docieliť vysoký výkon aplikácie.

Snow Foam Lance
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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:

• Podľe typu vysokotlakovej pištole pripojte k speňovaču príslušný adaptér, spoj utesnite pomocou 
priloženej teflónovej pásky

• Odšrubujte fľašu a na speňovač nasuňte saciu hadičku

• Do fľaše nalejte požadované množstvo ACTIVE SHAMPOO 3000
• Dolejte fľašu vodou – pre zlepšenie účinku použite teplú vodu

• Našrubujte fľašu späť na speňovač a dôkladne zmes pretrepte

• Pripravený SNOW FOAM LANCE pripojte k vysokotlakovej pištoli

• Aplikujte hustú mokrú penu

• V priebehu aplikácie upravte horným otočným ventilom pomer vody a peny, resp. prednou tryskou 
upravte šírku aplikácie peny

• Po ukončení aplikácie dôkladne vypláchnite fľašu a umyte všetky súčasti SNOW FOAM LANCE

Spotreba ACTIVE SHAMPOO 3000 je priamo úmerná nastavenému pomeru peny a vody.

Tipy:

• Pre dokonalý efekt umytia použite na pripojenie tlakovej umyvárky teplú vodu max. 60 °C.

• Penu aplikujte v pásoch vždy odspodu nahor s 1/3 prekrytím jednotlivých vrstiev Penu nechajte 
dve minúty pôsobiť a potom dôkladne opláchnite čistou vodou pomocou ručnej vysokotlakovej 
umyvárky.

• Oplachujte nejprv v celých pásoch odspodu nahor a následne načisto odvrchu nadol.

Technické údaje:

Farba: Tmavo modrá
Objem fľaše: 1000 ml
Maximálna teplota vody: 60 °C
Maximálny tlak: 160 Bar
Vstupný rozmer závitu pre pripojenie adaptéru: Vnútorný ¼ palca
Materiál injektoru a penítka: Nerezová ocel

Skladovanie:

Skladujte pri teplote medzi 0 °C až 35 °C.


