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PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE

7225 25 L

OVERFLATE RENGJØRING

Swarfega® 
Powerwash Formula
Multianvendelig trafikkfilmfjerner

PRODUKTBESKRIVELSE 
Alkalisk rengjøringsmiddel for rask fjerning av veiskitt, oljer og fett fra 
kjøretøy. Brukes til lastebilvask og vask av betonggulv.  

BRUKSANVISNING
Manuelt: 
Skyll kjøretøyet grundig med rent vann for å skylle bort det verste skitt 
og smuss. Fortynn 1 del produkt med opptil 200 deler vann og bland 
godt. Vask med en myk klut, svamp eller børste. Skyll godt og tørk med 
vaskeskinn. Bruk vernehansker / verneklær / øyebeskyttelse / 
ansiktsbeskyttelse.

Automatisk vaskeanlegg: 
Ved bruk av portalvask: tilsett produktet direkte til vaskemiddeltilførsels-
systemet eller fortynn 50:50 med vann, avhengig av nødvendig 
rengjøringsgrad. Juster vaskemiddelstrømmen til 0,5 - 1,0 %. Kjør 
vaskeanleggets rengjøringsprogram.

Høytrykksrenser:
1. Skyll kjøretøyet grundig med rent vann - sørg for at overflaten på 

kjøretøyet er kjølig før rengjøring.

2. Med høytrykkslanse: Hold den 50 cm fra kjøretøyets overflate;

Med skumlanse: stå minst 2 m fra kjøretøyets overflate.

3. For best resultat, rengjør én seksjon om gangen, og arbeid nedenfra og 

opp.

4. Ikke la produktet tørke på kjøretøyet.

5. Skyll grundig med rent vann, arbeid ovenfra og ned.

6. Kan påvirke visse ikke-fabrikkfargede malinger; hvis du er usikker, test 

først på et lite skjult område.

SØL
Mindre søl moppes eller spyles bort med vann og kan fritt slippes til 
avløp. Større søl samles i sand, jord eller absorberende materiale og 
kastes som industriavfall. 

FAKTA FORDELER

Kraftigt rengjøringsmiddel Fjerner raskt alle typer vanlig veismuss.

Minimerer kalkavleiringer Inneholder mykgjøringsmidler som bidrar til å forhindre forkalkning og bidrar til å forlenge utstyrets 
levetid.

Økonomisk Kan forhåndsfortynnes 50:50 med vann til 50 liter TFR (Traffic Film Remover.)

Allsidig formulering Produktet er egnet for bruk på karosseri, motorer og chassis.

Skylles lett av Gir rask og effektiv skylling og bidrar til å etterlate en stripefri finish.

Silikatfri Forhindrer korrosjon av glass eller skade på originallakk ved riktig bruk.

Kompatibel med utstyr Kompatibel med alt varmt og kaldt rengjøringsutstyr for kjøretøy

Swarfega® Powerwash Formula

Klar til bruk Uten behov for forhåndsfortynning med vann for maksimal kraft og bekvemmelighet.




