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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.

FEATU CECHY RES KORZYŚCI

Gotowy do użycia Nadaje się do intensywnego czyszczenia bez wstępnego rozcieńczania, zapewniając maksymalną wydajność i wygodę.

Skoncentrowany Można go wstępnie rozcieńczyć, aby uzyskać do 200 litrów gotowego do użycia środka do usuwania powłok drogowych do 
ogólnego czyszczenia. 

Kompatybilny z urządzeniami Pasuje do wszystkich urządzeń do mycia pojazdów na gorąco i na zimno.       

Bez spłukiwania  Zapewnia szybkie i skuteczne spłukiwanie, nie pozostawiając smug.

Wysoka wydajność Przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach pojazdów użytkowych i przemysłowych, a także na silnikach, podwoziach 
i podzespołach.

Zapobiega osadzaniu się kamienia Zawiera środki zmiękczające wodę, które zapobiegają osadzaniu się kamienia i wydłużają żywotność urządzeń.

Nie zawiera krzemianów Zapobiega wytrawianiu szyb i uszkodzeniom oryginalnych powłok lakierniczych, jeśli jest stosowany prawidłowo.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

KOD TOWARU SIZE ILOŚĆ W KARTONIE

PSU25L 25 l Kanister 1

CZYSZCZENIE POJAZDÓW

Swarfega® Powerwash Super 
Silnie działający, skoncentrowany zmywacz do usuwania folii drogowych

OPIS PRODUKTU  
Skoncentrowany zmywacz i odtłuszczacz do usuwania silnych zabrudzeń ze wszystkich 
pojazdów użytkowych i przemysłowych.

GDZIE STOSOWAĆ
Idealne do czyszczenia zakładów, pojazdów użytkowych i podwozi. 
Stosowane do usuwania warstwy oleju i smaru, błota i odpadów z kamieniołomów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Myjnia bramowa lub łuk natryskowy: dodać do systemu podawania detergentu 
zgodnie z instrukcją. W zależności od stopnia wymaganego czyszczenia wyregulować 
przepływ detergentu na 0,5 - 1,0%. Poczekać, aż urządzenie przejdzie przez program 
czyszczenia.

Stacjonarna myjka ciśnieniowa typu box-jet lub przenośna: dodać do systemu 
podawania detergentu zgodnie z instrukcją. W zależności od stopnia wymaganego 
czyszczenia, wyregulować przepływ detergentu na końcówce lancy na 0,5 - 1,0%.

•  Przed rozpoczęciem czyszczenia dokładnie spłukać pojazd czystą wodą, upewnić 
się, że powierzchnia pojazdu jest chłodna.

• Jeśli używasz lancy wysokociśnieniowej, trzymaj ją w odległości 50 cm od  
 powierzchni pojazdu; jeśli używasz lancy pianowej, stań w odległości co najmniej  
 2 m od powierzchni.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić jedną sekcję na raz, pracując od  
 dołu do góry.
• Nie dopuścić do zaschnięcia produktu na zewnętrznej karoserii.
• Spłukać dokładnie czystą wodą, zaczynając od góry w dół.
• Może mieć wpływ na niektóre niefabryczne powłoki lakiernicze; jeśli nie jesteś   
 pewien, przetestuj najpierw na małej, ukrytej powierzchni.

Swarfega® Powerwash Super I GD4397/0422


