
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

Środek do usuwania owadów
bez silikonu
Insect-Star Extreme
5 litrów / 2000-322-5

Insect-Star Extreme jest specjalnym
bezsilikonowym środkiem do szybkiego usuwania
zaschniętych resztek owadów, brudu, pozostałości
oleju i smaru z powierzchni lakierowanych,
szkła oraz powierzchni odpornych na alkalia.
Przeznaczony do zastosowania we wszystkich
typach samochodów osobowych i ciężarowych,
autobusach i pociągach, a zwłaszcza do
czyszczenia osłony chłodnicy, zderzaków,
reflektorów, tablic rejestracyjnych itp.
Specjalny środek czyszczący do usuwania
zaschniętych resztek owadów
nie zawiera silikonu
do stosowania na powierzchniach malowanych,
szkle, tworzywach sztucznych i powierzchniach
odpornych na alkalia
można stosować w postaci nierozcieńczonej lub
zmieszanej z maksymalnie 3 częściami wody
Nałożyć równomiernie na czyszczoną
powierzchnię
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Preparat nanosić równomiernie za pomocą urządzenia niskociśnieniowego na czyszczoną
powierzchnię i pozostawić maksymalnie na 1 minutę. Jeśli zachodzi potrzeba, można wyczyścić ściereczką z
mikrofibry, a następnie dokładnie spłukać myjką wysociśnieniową.

UWAGA! Nie dopuścić do zaschnięcia. Nie nanosić na gorące powierzchnie lakierowane. Gorące powierzchnie
lakierowane najpierw spłukać zimną wodą. Niektóre części z aluminium lub tworzywa sztucznego reagują
wrażliwie na preparat, w razie potrzeby przed użyciem na dużej powierzchni wypróbować w niewidocznym
miejscu.

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.

zakresy zastosowania
INSECT STAR EXTREME można stosować na wszystkich lakierach samochodów osobowych i
ciężarowych,pociągów jak i na kratkach chłodnicy,zderzakach,światłach i tablicach rejestracyjnych

Dane techniczne
pojemnik:5 litrów                                 kolor:brunatny                                  na bazie:niejonowe i
anionowe środki rozpuszczające powierzchniowo czynne                                konsystencja:płynna
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Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

zapach:charakterystyczny             trwałość 24 miesiące w nieotwartym pojemniku
wartość pH:11                              wartość pH:przy rozcieńczeniu 3:1:9


