ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το καθαριστικό ζαντών είναι ένα εξειδικευμένο
καθαριστικό για τις μεταλλικές ζάντες του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα για τις ζάντες αλουμινίου και
μαγνησίου. Πρόκειται για ειδική σύνθεση χωρίς
οξέα, που προσφέρει γρήγορο, ασφαλές και αποτελεσματικό καθάρισμα. Διαλύει και απομακρύνει εύκολα και γρήγορα όλη τη βρωμιά και τη
μουντζούρα του δρόμου και των φρένων από όλους τους τύπους ζαντών, επαναφέροντας τη
χαμένη τους γυαλάδα.

παραμείνει στην επιφάνεια για περίπου 5 λεπτά
προτού ξεβγάλετε. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε
τη διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εκτός από τις ζάντες, είναι κατάλληλο για όλα τα
μέρη του τροχού, όπως πλαστικά και μεταλλικά
τάσια ή ακόμα και για τα λάστιχα. Μπορεί ακόμα
να χρησιμοποιηθεί για τοπικό καθαρισμό ρύπων
σε πλαστικά μέρη που δεν απομακρύνονται με
τα κοινά καθαριστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να
διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε τη ζάντα ή την επιφάνεια που πρόκειται
να καθαριστεί και ξεβγάλετε με βρεγμένο σφουγγάρι ή κατευθείαν με νερό. Για `επίμονες’ βρωμιές ή μουντζούρες, ψεκάστε και αφήστε το να

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 18τμχ 750ml

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν συνιστάται η επαφή με βαμμένες επιφάνειες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό -Διάφανο, ελαφρώς
κιτρινωπό

Ειδικό βάρος

1,04±0,02kg/lt

Φωσφορικά άλατα περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο
από 15%
Άρωμα

Λεμόνι

pH

11,0±0,50

Διαλυτότητα στο νερό

πλήρης

Μεταξύ άλλων περιέχει επιφανειοδραστικά μη ιονικά - ανιονικά, αμφοτερικά λιγότερο από 5%
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