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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Multi-Foam mocny środek czyszczący

rozpuszcza ciężkie zanieczyszczenia
czyści bez pozostawiania śladów
całkowicie biodegradowalny

Silny piankowy środek czyszczący rozpuszcza silne zabrudzenia,
takie jak owady, smugi z powierzchni lakierowanych.

Za pomocą pianki można całkowicie wyczyścić rower - od światła
roweru po kierownicę, biegi, ramę, obręcze, szprychy, pedały,
siodełko, błotniki, a nawet tylne oświetlenie.

Pianka może być również stosowana do czyszczenia akcesoriów
takich jak kaski rowerowe, foteliki dziecięce, torby na siodełka czy
przyczepki rowerowe oraz delikatnie usuwa plamy z tekstyliów.

Czyści wszystkie powierzchnie karbonowe, tworzywa sztuczne
i metalowe bez pozostawiania śladów oraz odświeża matowe i
zwietrzałe elementy plastikowe.

Pianka jest neutralna dla środowiska naturalnego i całkowicie
biodegradowalna.

Pianka Multi-Foam nadaje się do wszystkich typów kół: E-bike,
rower góralski, rower żwirowy, rower trekkingowy, rower miejski,
rower holenderski, rower składany i wiele innych.
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Zapach Citrus

Właściwości w pełni biodegradowalny

Okres przydatności 24 Monate

Barwa biały

Obróbka
- dokładnie wstrząsnąć przed użyciem
- rozpylać na odległość ok. 25 cm
- pozostawić do działania na ok. 30 sekund
- wytrzeć
- gotowe!

W uporczywych przypadkach należy powtórzyć procedurę. W
przypadku aplikacji na tekstyliach i tapicerce przed właściwą
aplikacją sprawdzić możliwe odbarwianie materiału.

Dostępne rozmiary pojemników:

Akcesoria
15842001 Pojemnik Standard, 500 ml
99950251 Szczotka do kasety,
99950252 Gąbka,
99951100 Szmatka z mikrofibry,


