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Professzionális rovareltávolító - koncentrátum.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Insect Cleaner INC Kanna 5 l R 78462

Tulajdonságok: Előnyök:
• Koncentrátum 1:10 hígításhoz
• Hatékonyan eltávolítja a rovar 

maradványokat, a fa nedvét és más 
szerves szennyeződést

• Nem agresszív a legtöbb felülettel 
szemben

• Nem károsítja az üveget, lakkot, 
polikarbonátot, műanyagot

• Egyszerű és gyors alkalmazás
• Oldószermentes
• Biológiailag lebomló formula

Alkalmazás:

Az Insect Cleaner egy professzionális rovarmaradvány-, fanedv-, és egyéb szerves szennyeződés 
eltávolító, amely személyautók, teherautók, tömegközlekedési járművek és egyéb járművek érintéses 
és érintésmentes tisztítására szolgál. Elsősorban szélvédők/ablakok, motorháztetők, hűtőrácsok, lök-
hárítók, fényszórók, visszapillantó tükrök, rendszámtáblák stb. tisztítására használják.
Ez egy erősen lúgos koncentrátum, amelyet 1:10 arányban kell hígítani, és mind kézi, mind nyomó-
csöves permetezéssel, esetleg portál autómosóban alkalmazható. Az Insect Cleaner alkalmas festett 
és festetlen felületek, üveg, műanyag, krómozott alkatrészek, kerámia bevonatok, kemény viaszok, 
fóliák és egyéb anyagok tisztítására. Nem alkalmas festetlen, érzékeny felületekre, mint például fénye-
zett sárgaréz, fényezett vörösréz stb.

Insect Cleaner
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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 nem vállalja a felelősséget a ter-
mék 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 kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

• Felület előkészítés - kerülje az Insect Cleaner alkalmazását forró felületekre, az alkalmazás előtt 
hideg vízzel hűtse le a felületet. Ne alkalmazza közvetlen napfényben, és ne hagyja megszáradni az 
Insect Cleaner-t!

• Alkalmazás - hígítsa a koncentrátumot 1:10 arányban vízzel, vigye fel egy folyamatos rétegben 
a felületre, és a szennyeződés mértékétől függően 1-5 percig hagyja hatni. Ezután alaposan öblítse 
le a felületet vízsugárral. Makacs és beszáradt szennyeződések esetén ismételje meg az eljárást, 
vagy törölje le a rovarmaradványokat nedves mikrotörlővel vagy autós szivaccsal.

Figyelmeztetés:  ha az Insect Cleaner-t krómozott felületen alkalmazza, max.30 másodpercig hagyja 
hatni, majd alaposan öblítse le a vízsugárral.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín: világossárga
pH: 13
Biológiai lebonthatóság: > 90%
Csomagolás: 5 literes kanna
Sűrűség: 1,06 kg/m3

A koncentrátum adagolása/hígítása:

Kontakt kézi mosás 1:10
Automatikus portálmosók, mosó boxok az utasításoknak megfelelően

Tárolás:

5°C - 35°C közötti hőmérsékleten tárolandó
Zárt tartályban, sötét helyen tárolandó.

Környezetvédelem:

Az ebben a termékben található felületaktív anyagok a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK 
rendelet hatálya alá tartoznak, és megfelelnek a biológiai lebomlás kritériumainak.


