
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

autošampon s voskem
Wash & Drive
5 litrů / 2000-300-5

Wash & Drive je šamponový koncentrát pro auta s
vysokým leskem pro rychlé a důkladné odstranění
silničních nečistot. Zanechává čistý, lesklý povrch
bez šmouh. Neobsahuje silikon a lze jej proto bez
váhání použít i v lakovnách.
s vysokým leskem
bez silikonu
bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
rychle odstraňuje silniční nečistoty a provozní
usazeniny
čistí a konzervuje lak v jednom kroku
optimální mísicí poměr: 15 ml na 10 litrů teplé vody
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Pokyny k použití
Aplikace: Nařeďte vlažnou vodou. Vyčistěte vozidlo houbou a poté opláchněte vodou.

NEBEZPEČÍ! Soustřeď se! Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Optimální směšovací poměr: 15 ml až 10 litrů teplé vody
Hodnota pH: 7 (neutrální)
Bez AOX
Bez silikonu

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Rychle a důkladně odstraňuje silniční znečištění a usazeniny pocházející ze silničního provozu.
Neobsahuje silikony, a proto jej lze bez obav použít i v lakýrnických dílnách.

technická data
Obsah: 5 litrů
Složení: Lauryl-ether-sulfát sodný, smáčedlo, čisticí prostředek, ester, konzervační látka, barva a voda
Barva: nazelenalá
Hodnota pH: 7
Viskozita: 2000 (Brookfield)
Vůně: jablko
Stabilita: Chraňte před mrazem. Skladujte při pokojové teplotě
Skladovatelnost: minimálně 12 měsíců v neotevřených nádobách
Je plně biologicky odbouratelný podle norem EU.
Tento produkt neobsahuje vstřebatelné organické halogeny a látky
které způsobují AOX.


