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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.

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Használatra kész Anélkül, hogy vízzel előhígításra lenne szükség a maximális teljesítmény és kényelem érdekében.

Megakadályozza a hámlást Vízlágyítót tartalmaz, amely segít megelőzni a vízkőlerakódást és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.

Erőteljes Gyorsan eltávolít mindenféle általános útszennyeződést.

Gazdaságos Előhígítható 50:50 arányban vízzel 50 liter TFR előállításához.

Sokoldalú formula A termék alkalmas karosszérián, motorokon és alvázakon való használatra. 

Ingyenes öblítés Gyors, hatékony leöblítést biztosít, segít nem elkenődő, csíkmentes felületet hagyni.

Szilikátmentes Megfelelő használat esetén megakadályozza az üvegek maródását vagy az eredeti festékbevonatok károsodását.

Berendezéssel kompatibilis Minden hideg és meleg járműtisztító berendezéssel használható.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

PFO25L 25 litres

FELÜLETTISZTÍTÁS

Swarfega® Powerwash Formula 
Többcélú járműipari filmeltávolító

TERMÉK LEÍRÁSA  
Lúgos lúgos mosószertartalmú járműtisztítószer az úthártya, olajok és zsírok gyors 
eltávolítására. 

HOL KELL HASZNÁLNI
TFR a kiváló gazdaságos tisztítási teljesítmény érdekében a járműtípusok széles skáláján. 
Közepes szennyezettségi szintek. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kézzel: Alaposan nedvesítse be a járművet, és öblítse le a felesleges sarat és 
szennyeződést. Hígítson 1 részt legfeljebb 200 rész vízhez, és jól keverje össze. Mossuk 
le puha ruhával, szivaccsal vagy kefével. Jól öblítse ki és szárítsa meg puha bőrrel.

Viseljen védőkesztyűt/védő ruhát/szemvédőt/arcvédőt.

Automata mosógépek: Portálmosó vagy permetező ív használata esetén: a tisztítószer 
adagolórendszerhez a mellékelt módon hozzáadni vagy 50:50 arányban vízzel előhígítani, 
a szükséges tisztítás mértékétől függően. Állítsa be a mosószer áramlását 0,5-1,0%-
ra. Hagyja, hogy a berendezés végigfusson a tisztítási programon. Ez a csomagolás 
újrahasznosítható, vagy jól lecsöpögtetve normál háztartási vagy ipari hulladékként 
ártalmatlanítható. A biztonsági adatlap kérésre a professzionális felhasználó számára 
rendelkezésre áll.

Magasnyomású mosók: Fix dobozos vízsugárral vagy hordozható magasnyomású 
mosógép használata esetén: a tisztítószer adagolórendszeréhez a mellékelt módon 
hozzáadni, vagy a tisztítás mértékétől függően 1 részt legfeljebb 7 rész vízzel előhígítani.

1. Alaposan nedvesítse meg a járművet tiszta vízzel, és a tisztítás megkezdése előtt  
 gondoskodjon arról, hogy a jármű felülete hűvös legyen.  
2. Ha nagynyomású lándzsát használ, tartsa 50 cm-re a jármű felületétől; ha habosító  
 lándzsát használ, legalább 2 m-re álljon a felülettől.  
3. A legjobb eredmény érdekében egyszerre egy-egy szakaszt tisztítson meg, alulról  
 felfelé haladva.  
4. Ne hagyja, hogy a termék rászáradjon a külső karosszériára.  
5. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, felülről lefelé haladva. 
6. Befolyásolhat bizonyos nem gyári fényezéseket; ha nem biztos benne, először egy kis  
 rejtett területen próbálja ki.
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