
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

Power Wash
Power Wash
30 litrů / 2000-402-30

Power-Wash je šampon na mytí aut bez
obsahu fosfátů a AOX a PH neutrální pro mytí
všech vozidel v automatických myčkách a
samoobslužných systémech. Aktivní čisticí přísady
100% zapouzdřují rozpuštěné částice nečistot,
vytvářejí mazací film a s vodou zajišťují jemné
odstranění rozpuštěných částic nečistot. Power-
Wash je vhodný také pro systémy se systémem
zpětného získávání vody.
k čištění vozidel a vytvoření kluzkého filmu
v mycí lince: nezředěné
1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-15 ml)
s přístrojem: zředěné až na poměr 1:500 (podle
míry znečištění)
ručně: zředěné až na poměr 1:50 (podle míry
znečištění)
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Pokyny k použití
Dávkování:
Mycí systém: podle typu zařízení nastavte čistý nebo 1: 1 pomocí dávkovacího čerpadla (nastavení 8-15 ml).
Strojově: zřeďte až 1: 500 (v závislosti na znečištění)
Ručně: zřeďte až 1:50 (v závislosti na znečištění)
Důležité! Nastavení smí provádět pouze vyškolený odborník.
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
Power Wash se používá v portálových mycích linkách autosalonů.

technická data
Obsah: 30 litrů
Forma: kapalina
Barva žlutá
Základ: Kyselina benzensulfonová, mono-C10-16-alkylderiváty,
Na soli
Zápach: charakteristický
Hodnota pH: přibližně 7
Bod varu: 100 ° C
Tlak páry: 2,3 kPa při 20 ° C
Hustota: 1,01 g / ml při 20 ° C
Rozpustnost ve vodě: mísitelný


