Produkto informacija RM 803 ASF

Pirminio valymo priemonė be
nitrilotriacto rūgšties,
RM 803 ASF
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Savybės
■ Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta automobilių bei universalių
transporto priemonių pirminiam plovimui
■ Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
■ Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir
veiksmingai juos pašalina
■ Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
■ Veikia greitai ir efektyviai
■ Tinkama daugeliui paviršių
■ Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
■ Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose

Naudojimo sritys:

Naudojimo galimybės

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:
Komunalinis ūkis:

■ Aukšto slėgio įrenginiai

Automobilių vaško nuėmimui

■ Automobilių plovyklos
■ Savitarnos automobilių plovyklos

Transporto priemonių valymui

■ Įvairūs purkštuvai

Automobilių / variklių valymui

Savitarnos automobilių plovy-

Automobiliams, krovininėms transporto

klos:

priemonėms, dviračiams.

Prekės kodas
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6.294-978.0
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Produkto informacija RM 803 ASF

Pritaikymas:

Naudojimo instrukcija:

Aukšto slėgio įrenginiai

■ Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio

■ Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
■ Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

■ Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
■ Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:
■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Automobilių plovyklos

■ Papildykite priemone plovimo įrenginį
■ Nustatykite reikiamą dozę
■ Nuvalykite automobilį.
■ Galiausiai nuplaukite transporto priemonę, įjungę plovimo programą.

Savitarnos automobilių plovykla

■ Papildykite priemone plovimo įrenginį
■ Nustatykite reikiamą dozę
■ Nuvalykite automobilį.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Įvairūs purkštuvai

■ Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
■ Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
■ Leiskite priemonei įsigerti.

Skiedimas:
Turinys:

Valymo metodas:

Pirminis skiedimas:

Skiedimas:

Užteršimai:

Išeiga:

1000 ml

Aukšto slėgio įrenginiai

Властивості

1.5-6 %

Stiprus

200 m²

1000 ml

Automobilių plovimui

0.5-2 %

Stiprus

100 m²

1000 ml

Savitarnos automobilių plovyklos

1.5-6 %

Stiprus

36 m²

1000 ml

Įvairūs purkštuvai

2%

vidutinis-stiprus

550 m²

Dėl išsamesnės informacijos prašome
susisiekti su mumis:

Властивості

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius
Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com  

