Autokozmetika

Insect Cleaner
Profesionálny odstraňovač hmyzu – koncentrát.

Vlastnosti:

Výhody:

• Koncentrát na riedenie v pomere 1:10
• Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu,
miazgu stromov a iné organické
nečistoty
• Neagresívny k väčšine povrchov
• Nepoškodzuje sklo, laky, polykarbonáty,
plasty

• Jednoduchá a rýchla aplikácia
• Bez obsahu rozpúšťadiel
• Biologicky odbúrateľné zloženie

Aplikácia:
Insect Cleaner je profesionálny odstraňovač hmyzu, miazgy zo stromov a ďalších organických nečistôt určený na kontaktné a bezkontaktné čistenie osobných a nákladných vozidiel, vozidiel verejnej
dopravy a ďalších zariadení. Používa sa najmä na čistenie čelných skiel/okien, kapôt, mriežok chladičov, nárazníkov, svetlometov, spätných zrkadiel, evidenčných čísel atď.
Je to vysoko zásaditý koncentrát, ktorý sa riedi v pomere 1:10 a môže sa aplikovať ručným rozprašovačom aj tlakovým postrekom, prípadne v portálovej umývacej linke. Insect Cleaner je vhodný na
lakované aj nelakované povrchy, sklo, plasty, chromované diely, keramické povlaky, tvrdé vosky, fólie
a ďalšie. Nie je vhodný na nelakované citlivé povrchy, ako je leštená mosadz, leštená meď a podobne.

Objednávacie kódy:
Názov výrobku

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

Insect Cleaner

INC

Kanister

5l

R 78462

www.retech.com

• Príprava povrchu - vyhnite sa aplikácii Insect Cleaneru na horúce povrchy, pred aplikáciou povrch
ochlaďte studenou vodou. Neaplikujte na priamom slnečnom svetle a nenechajte Insect Cleaner
zaschnúť!
• Samotná aplikácia – koncentrát zrieďte vodou v pomere 1:10, naneste na povrch súvislú vrstvu
a nechajte pôsobiť 1-5 minút v závislosti od stupňa znečistenia. Potom povrch dôkladne opláchnite
prúdom vody. V prípade odolnej a zaschnutej špiny postup zopakujte alebo zotrite zvyšky hmyzu
vlhkou mikroutierkou alebo hubkou na autá.
Upozornenie: v prípade aplikácie Insect Cleaneru na chrómové či pochrómované diely nechajte
prípravok pôsobiť iba 30 s, potom ihneď opláchnite povrch prúdom vody.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!
Technické údaje:
Farba:
pH:
Biologická odbúrateľnosť:
Balenie:
Hustota:

svetložltá
13
> 90%
5 l kanister
1,06 kg/m3

Dávkovanie/riedenie koncentrátu:
Kontaktné ručné umývanie
Automatické portálové umývačky, umývacie boxy

1:10
podľa návodu

Skladovanie:
Skladujte pri teplote medzi 5°C - 35°C
Skladujte v uzatvorenom obale na tmavom mieste.

Životné prostredie:
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto výrobku sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 648/2004
o detergentech, spĺňajú kritériá biologickej odbúrateľnosti.

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 vhodnosť 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 nesprávneho 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

www.retech.com
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Návod na použitie:

