
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

High-Tech speciální čisticí
prostředek
Terpanol Power
400 ml / 2897-323

Tento špičkový speciální čistič odstraňuje
nejodolnější nečistoty, jako jsou zbytky lepidla,
oleje, mastnoty, vosku, zbytky silikonu, štítky,
barvy z fixek atd., Ze všech hladkých povrchů
automobilů, nákladních vozidel, lodí a karavanů,
aniž by zanechal mastnou mast film.
Obsahuje pomerančové terpeny vyrobené
ze 100% obnovitelných zdrojů
optimálně odstraňuje zbytky lepidla, oleje, tuky,
vosky, popisovačů odolných proti vodě, graffiti
silnější narušení příslušných nečistot
narušení již po krátkém čase (asi 20 s)
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Pokyny k použití
Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Stříkané části nastříkejte, dokud nebudou opláchnuty nečistoty
a mastnota. Po přibližně 20 až 60 sekundách expozice jej setřete savým hadříkem. Před použitím na nenápadném
místě zkontrolujte kompatibilitu pryžových, plastových a lakovaných povrchů. NEBEZPEČÍ! Nenechávejte jej
působit déle než 2 minuty. Produkt obsahuje vysoce koncentrované oranžové terpeny! 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
Terpanol Power odstraňuje úporné nečistoty jako bitumen, oleje, vosky, tuky, zbytky silikonu, zbytky lepidla
například z etiket, lehké graffiti atd.

Pomocí tohoto přípravku lze bez poškození odstranit i nečistoty z většiny plastů a pogumovaných ploch na
exteriéru osobních i nákladních vozidel.

technická data
Forma: aerosol
Nádoba: 400 ml
Barva: bezbarvá, čirá
Základ: pomerančové terpeny
Hustota: 0,8092g / ml
Tlak aerosolu při 20 ° C: 6 bar
Skladovací doba: 24 měsíců
bez silikonu


