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Καθαριστικό οροφών κάμπριο
Περιγραφή
Καθαρίζει οροφές κάμπριο γρήγορα, σχολαστικά και
προστατευτικά από τους συνήθεις ρύπους όπως υπολείμματα λαδιού και γράσου, αιθάλη, περιττώματα πτηνών, έντομα, ρύπους του δρόμου κτλ. Δεν προσβάλλει
πλαστικά από πολυκαρβονικό και πίσω παρμπρίζ από
PVC ακόμη και σε περίπτωση συχνής χρήσης. Χάρη στα
αντιστατικά συστατικά μειώνεται η ηλεκτροστατική έλξη σωματιδίων ρύπων, μειώνεται η πρόσφυση και διευκολύνεται η αποκόλληση. Χρησιμοποιήστε το καθαριστικό οροφών κάμπριο καλύτερα κατά το πλύσιμο του
αυτοκινήτου.

ιδιότητες
- αντιστατικό και απωθεί τους ρύπους
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- φρεσκάρει ξανά τα χρώματα
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα, γυαλί, βαφές και
υφάσματα
- ενάντια στην πρόωρη αλλοίωση από τις καιρικές
συνθήκες

θερμοκρασίες ή σε ζεστές επιφάνειες!
Σε περίπτωση ορθής χρήσης δεν προσβάλλονται πλαστικά, λαστιχένια εξαρτήματα, βαφές, υφάσματα, τζάμια
και μέταλλα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml φιάλη ψεκασμού
πλαστική

1593
D-GB-I-E

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

τεχνικά χαρακτηριστικά
σχήμα

flüssig / liquid

Χρώμα / όψη

farblos / colourless

τιμή pH

10 (20°C)

διαλυτότητα

löslich in H2O / soluble in
H2O

σημείο ανάφλεξης

n.a.
DIN ISO 2509

πυκνότητα

1,015 (20°C) g/cm³
DIN 51757

βάση

Tenside, Phosphat,
Glykol,
Konservierungsmittel /
Surfactants, phosphate,
glycol, preservatives

Πεδίο χρήσης
Ειδικό για τον καθαρισμό και την αφαίρεση ρύπων από
υφασμάτινες και πλαστικές οροφές κάμπριο.

Εφαρμογή
Ψεκάστε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα του καθαριστικού οροφών κάμπριο στις επιφάνειες και τρίψτε το
πιέζοντας ελαφρά με σφουγγάρι, βούρτσα ή τσόχα. Στη
συνέχεια πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό τους
αποκολλημένους ρύπους καθώς και τα υπολείμματα του
καθαριστικού οροφών κάμπριο.
Υπόδειξη: Όπως συνήθως ισχύει γενικά σε προϊόντα
φροντίδας αυτοκινήτων, μην εφαρμόζετε σε υψηλές
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

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

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

