OVERFLADE RENGØRING

Swarfega®
Powerwash Formula
Multianvendelig trafikfilmfjerner
PRODUKTBESKRIVELSE
Alkalisk rengøringsmiddel til hurtig fjernelse af vejsnavs, olier og
fedt fra køretøjer. Anvendes til lastvognsvask og vask af betongulve.
BRUGSANVISNING
Manuelt:
Skyl køretøjet grundigt med rent vand så det værste mudder og snavs
skylles af. Fortynd 1 del produkt med op til 200 dele vand og bland
godt. Vask med en blød klud, svamp eller børste. Skyl godt og tør
med vaskeskind. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
Automatisk vaskeanlæg:
Ved brug af portalvask: tilsæt direkte til vaskemiddeltilførselssystemet
eller fortynd 50:50 med vand, afhængig af den nødvendige
rengøringsgrad. Juster vaskemiddelflowet til 0,5 - 1,0 %. Kør
vaskeanlæggets rengøringsprogram.
Højtryksrenser:
1. Skyl køretøjet grundigt med rent vand - sørg for, at køretøjets
overflade er kølig, før rengøringen påbegyndes
2. Med højtrykslanse: hold den 50 cm fra køretøjets overflade;
Med skumlanse: stå mindst 2 m væk fra overfladen.
3. For de bedste resultater skal du rengøre en sektion ad gangen, og
arbejde nedefra og opad.
4. Lad ikke produktet tørre på det udvendige karrosseri.
5. Skyl grundigt med rent vand, arbejd fra toppen og nedad.
6. Kan påvirke visse ikke-fabriksfarvede malinger; hvis du er usikker,
test først på et lille skjult område.

FAKTA

SPILD
Mindre spild moppes eller spules bort med vand, kan frit udledes til
kloak. Større spild opsamles i sand, jord eller absorberende materiale
og bortskaffes som industriaffald.

FORDELE

Klar til brug

Uden behov for forfortynding med vand for maksimal kraft og bekvemmelighed.

Minimerer kalkaflejringer

Indeholder blødgøringsmidler, der hjælper med at forhindre tilkalkning og hjælper med at forlænge
udstyrets levetid.

Kraftigt rengøringsmiddel

Fjerner hurtigt alle typer almindeligt vejsnavs.

Økonomisk

Kan forfortyndes 50:50 med vand til 50 liter TFR (Trafik Film Fjerner.

Alsidig formulering

Produktet er velegnet til brug på karrosseri, motorer og chassis.

Skylles let af

Giver hurtig og effektiv skylning og hjælper med at efterlade en stribefri finish.

Silikatfri

Forhindrer ætsning af glas eller beskadigelse af original lak, når den bruges korrekt.

Kompatibel med udstyr

Kompatibel med alt varmt og koldt køretøjsrengøringsudstyr

FORPAKNINGSSTØRRELSER
VARENR

STØRRELSE
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Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige
eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives
hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes
egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.
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