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Glanz-Wachs-Shampoo
Descrição
Champô concentrado eficaz de fácil escorrimento,
multi-funções e de pH neutro para a lavagem manual
do veículo com agentes tencioactivos suaves que protegem a pele e a pintura e com um elevado grau de
componentes de tratamento. A lavagem, tratamento
e secagem são feitos numa só aplicação. Depois de
enxaguar, a película de água escorrega imediatamente, o que ajuda a secagem do veículo sem manchas. O
detergente com cera abrilhantadora é ideal para a
manutenção de frotas, uma vez que não elimina selos/polimentos já aplicados. A pintura ganha um brilho intenso e conserva-se durante muito tempo, uma
vez que fica protegida contra influências ambientais
agressivas.

Campos de utilização
Para a limpeza de todos os materiais: superfícies pintadas e cromadas, borracha, plásticos, vidro em veículos ligeiros, comerciais e motorizados, barcos, caravanas, mobiliário de jardim, etc.

Utilização
- protege a pintura de influências agressivas
ambientais e climatéricas
- excelente poder de limpeza
- adequado para policarbonatos
- excelente efeito de reticulação, permitindo secagem
rápida com um pano de camurça
- acção de limpeza e selante numa só aplicação

Pode-se utilizar o champô para a lavagem à mão ou
com a máquina. Para lavar à mão: dependendo da dureza da água, misturar 30 a 50 ml de detergente com
cera abrilhantadora em 10 l de água. Lavar o veículo
com uma esponja ou luva de lavagem e enxaguar generosamente no fim com um jacto de água limpa. Eliminar os restos de água com um pano de microfibras
ou uma camurça para automóveis.

Dados técnicos

Nota

Características

Forma

flüssig / liquid

Solubilidade

löslich in H2O / soluble in
water

Atenção: Não aplicar em superfícies ou pinturas
quentes ou sobre a incidência directa dos raios solares.
Antes da aplicação testar a compatibilidade!

Densidade a 20°C

1.029 g/cm³
DIN 51757

Embalagens disponíveis

Côr / aspecto

hellgelb / yellowish

10 l Jerrycan plástico

Ponto de inflamação

101 °C

8198
D

Base

nicht ionische Tenside,
kationische Tenside,
Rückfetter,
Pflegekomponenten /
non-ionic tensides,
cationic tensides,
relipidising agents, care
ingredients

25 l Jerrycan plástico

8199
D

Odor

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

charakteristisch /
characteristic

Tempo mínimo de conser- 24 meses
vação na embalagem original fechada
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