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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to 
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.

FUNKCE VÝHODY

Připraveno k použití Bez nutnosti předchozího ředění vodou pro maximální výkon a pohodlí.

Zabraňuje usazování vodního kamene Obsahuje změkčovadla vody, která pomáhají předcházet usazování vodního kamene a prodlužují životnost zařízení.

Výkonný Rychle odstraňuje všechny typy běžných silničních nečistot.

Úsporný Lze předem naředit 50:50 s vodou na 50 litrů TFR.

Univerzální složení Přípravek je vhodný pro použití na karoserie, motory a podvozky. 

Bezplatné oplachování Poskytuje rychlé a účinné opláchnutí a pomáhá zanechat povrch beze šmouh.

Neobsahuje křemičitany Při správném použití zabraňuje leptání skel nebo poškození původních laků.

Kompatibilní se zařízením Se všemi zařízeními pro čištění vozidel za tepla i za studena.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

PFO25L Kanystr 25 l 1

ČIŠTĚNÍ POVRCHU

Swarfega® Powerwash Formula 
Víceúčelový odstraňovač dopravních fólií z vozidel

POPIS PRODUKTU  
Alkalický detergentní čistič vozidel s obsahem žíravin pro rychlé odstranění silničních 
filmů, olejů a maziv. 

KDE POUŽÍT
TFR pro vynikající ekonomický čisticí výkon v široké škále typů vozidel. Střední úroveň 
znečištění. 

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Ručně: Vozidlo důkladně navlhčete a opláchněte od přebytečného bláta a nečistot. 
Zřeďte 1 díl až na 200 dílů vody a dobře promíchejte. Omyjte měkkým  hadrem, houbou 
nebo kartáčem. Dobře opláchněte a osušte zámišem. Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

Automatické pračky: Pokud používáte mycí oblouk portálu nebo stříkací oblouk: přidejte 
do systému přívodu čisticího prostředku tak, jak je dodáván, nebo jej předem zřeďte 
vodou v poměru 50:50 v závislosti na požadovaném stupni čištění. Nastavte průtok 
mycího prostředku na 0,5 - 1,0 %. Nechte zařízení projít čisticím programem. Tento obal 
je recyklovatelný nebo může být likvidován, pokud je dobře vysušen, jako běžný domácí 
nebo průmyslový odpad. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list pro profesionální 
uživatele.

Tlakové myčky: Pokud používáte pevnou skříňovou nebo přenosnou tlakovou myčku: 
přidejte do přívodního systému čisticího prostředku tak, jak je dodáván, nebo předem 
zřeďte 1 díl až 7 díly vody v závislosti na požadovaném stupni čištění.

1. Před zahájením čištění vozidlo důkladně navlhčete čistou vodou a zajistěte, aby byl  
 povrch vozidla chladný.  
2. Pokud používáte vysokotlaké kopí, držte je ve vzdálenosti 50 cm/18 palců od  
 povrchu vozidla; pokud používáte pěnaingové kopí, stůjte ve vzdálenosti nejméně  
 2 m/6 stop od povrchu.  
3. Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte jednu část po druhé, postupujte odspodu  
 nahoru.  
4. Nedovolte, aby přípravek zaschl na vnějším povrchu karoserie.  
5. Důkladně opláchněte čistou vodou, postupujte směrem shora dolů. 
6. Může ovlivnit některé netovární laky; pokud si nejste jisti, vyzkoušejte nejprve na  
 malé skryté ploše.

Swarfega® Powerwash Formula  I GD4783/0422


