
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

Odstraňovač hmyzu bez
silikonu
Insect-Star Extreme
5 litrů / 2000-322-5

Insect-Star Extreme je speciální čistič bez silikonu
k rychlému odstranění zaschlých zbytků hmyzu,
nečistot, olejů a šmouh z lakovaných povrchů,
skla a povrchů odolných vůči alkáliím. Lze použít
na všechna osobní, nákladní vozidla, autobusy a
vlaky, zejména na jejich mřížky chladiče, nárazníky,
světlomety a SPZ atd.
lze jej použít nezředěný nebo smíchat až s 3 díly
vody
nanášejte rovnoměrně na čištěnou plochu
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Pokyny k použití
Použití: Odstraňovač hmyzu rovnoměrně naneste na čistený povrch pomocí nízkotlakého zařízení a nechejte
působit maximálně 1 minutu. V případě potřeby použijte hadřík z mikrovlákna a poté jej důkladně opláchněte
vysokotlakým čističem.
NEBEZPEČÍ! Nenechávejte zaschnout. Neaplikujte na vyhřívané barvy. Předem zahřátý lak opláchněte
studenou vodou. Některé hliníkové nebo plastové díly jsou citlivé. V případě potřeby před použitím na velké ploše
zkontrolujte kompatibilitu.
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
Insect – Star Extreme lze použít na všechny laky osobních vozidel, nákladních vozidel, autobusů a vlaků, jakož i na
mřížku chladiče, nárazníky, světlomety, poznávací značky atd.

technická data
Nádoba: 5 litrů
Barva: nahnědlá
Základ: neionogenní a aniontové solubilizátory povrchově aktivních látek
Forma: kapalina
Zápach: charakteristický
Doba použitelnosti v měsících: 24 v neotevřeném obalu
Hodnota pH: 11
Hodnota pH při ředění 3: 1: 9


