
1.

2.

3.

B33 BOOST CLEANER EXTRA

SUPER
DEGREASING

HIGH
Concentrated

1min.

1)  60006   FOAM GUN 2,8L  1

2)  60013   PREWASH SPRAY SYSTEM  1

3)  60211   HP FOAM SYSTEM A   /   60212   HP FOAM SYSTEM K  1

1) 2) 3)
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Много мощен почистващ препарат за 
измиване на всички превозни средства.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

Препоръчителни аксесоари

BOOST CLEANER EXTRA е мощен и ултра концентриран почистващ препарат, проектиран 
за всички видове превозни средства: автомобили, камиони, микробуси, автобуси. Особено 
подходящ за много мръсни превозни средства. Може да се използва за предварително 
измиване с ниско или високо налягане. Идеално проектиран за използване с нашата HP 
Foam system A/K (ref 60211/60212). 

Предимства
• Хибридна формула, съдържаща компоненти от растителен и синтетичен произход с 
перфектен баланс между максимална ефективност и опазване на околната среда.
• Лесно премахва всички видове замърсявания, които могат да бъдат намерени върху 
превозните средства като пътни филми, въглеводороди, утайки, насекоми, спирачен прах и др...
• Придава изобилна и кремообразна пяна.
• Не матира боята.
• Премахва статичния филм и възстановява блясъка на каросерията на превозното 
средство.
• Гарантиран добър резултат от измиване.

Употреба (и): поддръжка на превозното средство. Автомивки и сервизи.

Предпазни мерки при употреба
Измийте превозното средство избягвайки пряката слънчева светлина. Да не се прилага 
върху горещи повърхности. При високи температури, винаги първо изплакнете колата. 
Никога не позволявайте на продукта да изсъхне върху каросерията. Винаги изплаквайте с 
чиста вода. Тествайте първо в скритата област преди употреба. Да не се прилага върху леки 
метали като алуминий.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични продукти и 
носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
1) предварително измиване на ниско налягане:
Дозировка от 0, 1 до 1% в зависимост от степента на замърсяване на превозното средство. 
Спрей и се оставя да работи 1 минута. Разтрийте с мека четка. Изплакнете с вода под 
налягане.
2) предварително измиване пяна:
Дозировка от 0, 1 до 1% в зависимост от степента на замърсяване на превозното средство. 
Напръскайте върху каросерията на колата и джантите с помощта на нашия аксесоар HP 
Foam system A/K (ref 60211/60212), оставете 1 минута. Разтрийте с мека четка. Изплакнете с 
вода под налягане.
3) предварително измиване на високо налягане:
Регулирайте системата за високо налягане (дозировка от 0, 1 до 1%). Разтрийте с мека 
четка. Изплакнете с вода под налягане.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа 
поддръжка. 

Съхранение
Съхранявайте препарата плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV лъчи и 
топлина. На проветриво място.

Законодателство и безопасност
Моля, прочетете препоръките в информационния лист за безопасност и оригиналната 
опаковка. Не смесвайте с други продукти. Само за професионална употреба. Лист за 
безопасност е наличен при поискване.

Технически спецификации
pH ca. 14

Физическо състояние Светлокафява течност

Плътност ca. 1,12

Околна среда

Повърхностното(ите) активно(и) вещество(а), 
съдържащо(и) се в тази заготовка, съответства 
(съответстват) на критериите за разложимост 
по биохимичен начин, постановени в Наредба 
(EC) № 648/2004 относно перилните препарати.

Референции и 
опаковане

B33-5           туба  5l
B33-27         туба  27kg
B33-220       барел  220kg
B33-1100     IBC  1100kg


