
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

silný čistič
All-Star
5 litrů / 2000-312-5

All-Star je koncentrovaný čistič energie, který je
i přes svou vynikající čisticí sílu šetrný k barvám,
gumovým částem a nápisům. All-Star bez námahy
odstraňuje odolné silniční nečistoty, oleje, tuky,
nikotin a hmyz.
univerzálně použitelný
Neobsahuje adsorpční organické halogenové
sloučeniny
odstraní jakoukoliv ulpívající nečistotu
snadno odstraňuje olej, tuky, nikotin a hmyz
výrobek je šetrný k laku, ozdobným lištám a
nápisům
vhodný i na textilní potahy a koberce
speciálně pro vysokotlaké čističky
použitelné za studena i za tepla
Mísicí poměr:
Vysokotlaký čistič: 1:1 až max. 1:6
Nízký tlak/ruční zpracování: 1:1 až max. 1:25
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Pokyny k použití
Aplikace: Pro čištění zřeďte koncentrát v závislosti na aplikaci. Nastříkejte na čistič, zapracujte houbou nebo
kartáčem a poté opláchněte velkým množstvím vody.
NEBEZPEČÍ! Soustřeď se! Nenechte vysavač na povrchu zaschnout, protože by to mohlo způsobit skvrny.
Nepoužívejte na slunci. Ve velmi horkém počasí je třeba povrchy nejprve očistit vodou. Při vysoce koncentrované
aplikaci na leštěné a eloxované povrchy existuje riziko znečištění.
Poměr míchání vysokotlakého čističe: 1: 1 až 1: 6 (max.50 ° C)
Poměr míchání nízký tlak / ruční zpracování: 1: 1 až 1:25 Hodnota pH: 13,7 (alkalická) Bez AOX, bez rozpouštědel,
silikátů a fosfátů
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí 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
Odstraňuje všechny druhy nepoddajného silničního znečištění, zaschlé mouchy a jiný hmyz. All – Star je šetrný k
lakům, ozdobných dílům a popisům. Nezanechává žádné stopy nebo matné plochy. Dokonce ani při opakovaném
použití.
All – Star v suchém stavu zanechává voskový efekt.

technická data
"Obsah: 5 litrů
Složení: Směs neiontových a kationtových povrchově aktivních látek v kombinaci s komplexotvornými látkami,
vodou a barvivy
Vzhled: čirá kapalina
Barva: třešňově červená
SG: 1,075
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Hodnota pH: 13,5
Zápach: mírný
Skladovatelnost: minimálně dva roky při pokojové teplotě v neotevřeném obalu. “

All-Star je plně biologicky odbouratelný podle norem ES, neobsahuje žádná rozpouštědla, žádné fosfáty, žádné
křemičitany a je bez AOX.


