Πληροφορία προϊόντος
Ειδικό καθαριστικό ζαντών
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Περιγραφή
Με δείκτη ρύπανσης.
Για προστατευτικό εντατικό καθαρισμό ζαντών
αλουμινίου και σιδερένιων ζαντών. Αποτρέπει τους
δύσκολους νέους λεκέδες. Μια τακτική φροντίδα των
ζαντών χαρίζει στη ζάντα σας λάμψη και εξασφαλίζει
μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ζάντες γίνονται σαν
καινούργιες. Καθαρίζει και αφαιρεί χωρίς κόπο
υπολείμματα από τα υλικά τριβής των φρένων και
λοιπούς ρύπους. Το ειδικό καθαριστικό ζαντών είναι
βιοδιασπώμενο. Χωρίς οξέα.

Ιδιότητες
-

χωρίς οξέα
πολύ καλή διαβροχή
βιοδιασπώμενο
καθαρίζει σχολαστικά
εξαιρετική δράση καθαρισμού

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l φιάλη ψεκασμού πλαστική 1597
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οσμή

characteristic

βάση

surfactants

Μορφή

liquid

Πυκνότητα στους 20 °C

1,09 g/cm³

Χρώμα / όψη

yellow

τιμή pH

7-8

Πεδίο χρήσης
Ειδικό για τη φροντίδα, τον καθαρισμό και τη συντήρηση
ζαντών κάθε τύπου. Η υποστήριξη με σφουγγάρι ή
βούρτσα είναι αναγκαία μόνο σε υπερβολικά λερωμένες
ζάντες.
Να μην χρησιμοποιείται σε ζεστές ζάντες ή υπό
έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση το ειδικό
καθαριστικό ζαντών, στη συνέχεια ψεκάστε το
ομοιόμορφα στις λερωμένες ζάντες. Υπόδειξη: Ανάλογα
με το αν πατάτε γρήγορα ή αργά τη σκανδάλη, προκύπτει
μια διαφορετική εικόνα ψεκασμού (επιφανειακή ή
σημειακή). Αφήστε το να δράσει 5 έως 7 λεπτά ανάλογα
με τον βαθμό ρύπανσης, μην το αφήνετε ωστόσο να
στεγνώσει. Σε ακραία ρύπανση, υποστηρίξτε τη
διαδικασία καθαρισμού με σφουγγάρι ή βούρτσα. Η
διαδικασία καθαρισμού ελέγχετε οπτικά με αλλαγή του
χρώματος και φτάνει στη βέλτιστη δράση όταν αλλάζει
το χρώμα (προς το μοβ) του καθαριστικού στη ζάντα. Στη
συνέχεια ξεπλύνετε σχολαστικά τους αποκολλημένους
ρύπους και τα υπολείμματα του καθαριστικού με ισχυρή
δέσμη νερού.

Διαθέσιμες συσκευασίες
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

