
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Silny koncentrat czyszczący,
uniwersalny środek czyszczący
All-star
5 litrów / 2000-312-5

All-Star jest skoncentrowanym, silnym środkiem
czyszczącym, który pomimo doskonałej mocy
czyszczenia działa delikatnie na lakier, ozdobne
elementy gumowe i napisy. All-Star usuwa bez
problemu uporczywy brud uliczny, oleje, tłuszcze,
ślady po nikotynie i insektach.
ma uniwersalne zastosowanie
Nie zawiera AOX
usuwa wszelkiego rodzaju uporczywe zabrudzenia
drogowe
bez wysiłku usuwa oleje, tłuszcze, nikotynę i owady
łagodny dla lakieru, pasków dekoracyjnych i
napisów
szczególnie dla myjek wysokociśnieniowych
można używać na ciepło i na zimno?
Proporcje mieszania:
Myjka wysokociśnieniowa: 1: 1 do maks. 1: 6
Obróbka niskociśnieniowa / ręczna: 1: 1 do maks.
1:25
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Wskazówka robocza
Sposób użycia:
Do czyszczenia rozcieńczyć koncentrat w zależności od zastosowania. Spryskać środek czyszczący, rozetrzeć
gąbką lub szczotką, a następnie spłukać dużą ilością wody.

UWAGA! Koncentrat! Nie dopuścić do zaschnięcia środka na powierzchni, ponieważ może to spowodować plamy.
Nie stosować na słońcu. Przy upalnej pogodzie czyszczone powierzchnie najpierw spryskać wodą.
W przypadku stosowania silnie skoncentrowanego środka na powierzchniach polerowanych i anodowanych
zachodzi niebezpieczeństwo powstawania plam.

Proporcje mieszania dla myjki wysokociśnieniowej:                     1:1 do 1:6 (max. 50°C)
Proporcje mieszania dla nanoszenia pod niskim ciśnieniem/ręcznego  1:1 do 1:25
wartość pH: 13,7 (odczyn alkaliczny)
Nie zawiera adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX), rozpuszczalników, krzemianów i
fosforanów

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.
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usuwa wszelkie rodzaje uporczywego brudu ulicznego,przyklejone muchy i inne owady.All-Star chroni lakier,części
ozdobne i napisy.Nie pozostawia żadnych śladów lub powierzchni matowych.Również przy powtórnym
zastosowaniu. All-Star pozostawia w suchym stanie efekt woskowy.

Dane techniczne
zawartość:5 litrów:skład:mieszanka niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych połączona
z substancjami łączącymi, wodą i barwnikiem.         Wygląd:klarowna ciecz kolor:wiśniowy, ciężar:1,075 wartość
pH: 13,5 zapach:delikatny przechowywanie:przynajmniej 2 lata w temperaturze pokojowej i nieotwartym
pojemniku                  All-Star jest całkiwicie odnawialny biologicznie zgodnie ze standardami unijnymi i nie zawiera
rozpuszczalników,silikonów i AOX


