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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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Środek do czyszczenia

mocny
uniwersalny
neutralny materiałowo

Środek do czyszczenia rowerów usuwa brud, tłuszcze i jest
odpowiedni do wszystkich powierzchni wykonanych z metalu,
plastiku, gumy, karbonu i aluminium.

Mocny środek czyszczący rozpuszcza silne zabrudzenia, takie jak
olej, zapieczony błoto, kurz, tłuszcz i żywicę.

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

Płyn do czyszczenia rowerów może być rozcieńczany wodą
w maksymalnym stosunku 1:40. Oprócz czyszczenia ręcznego
może być również stosowany w myjkach wysokociśnieniowych
i opryskiwaczach. Środek czyszczący jest wolny od
rozpuszczalników i biodegradowalny.

Pianka Środek do czyszczenia Foam nadaje się do wszystkich
typów rowerów: E-bike, rower góralski, rower żwirowy, rower
trekkingowy, rower miejski, rower holenderski, rower składany i
wiele innych.
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Zapach niemal bezzapachowy

Okres przydatności 24 Monate

Właściwości wolny od rozpuszczalników, w pełni biodegradowalny

Barwa niebieski

AOX nie zawiera Tak

Odporność termiczna +5 do +90 °C

nadaje się do przetwarzania y GMK 1500

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

Wstępna obróbka powierzchniowa
Groben Schmutz entfernen.

Obróbka
- dokładnie spłukać rower czystą wodą.
- nanieść środek do czyszczenia
- pozostawić do działania na 3-5 minut
- zetrzeć czystą gąbką
- silne zabrudzenia ponownie potraktować środkiem czyszczącym
do rowerów
- dokładnie wypłukać rower czystą wodą

Okres przydatności
Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura
przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik
przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynować w suchym pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

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


