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M1 MOTOR CLEANER

1)  FLACON022   ALKALINE SPRAYER & BOTTLE  1L
 1

2)  A1   MULTI-USE MICROFIBRE  40X40CM
      A2   MULTI-USE MICROFIBRE  50X70CM  10

3)  A1010   MULTI-USE MICROFIBRE - LASER CUT  40X40CM  10
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Екологичен продукт за почистване на двигателя на базата на 
повърхностноактивни вещества от растителен произход

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

MOTOR CLEANER спазвайки дозировката съгласно VDA не се повреждат 
нестабилните части на двигателя, като алуминий, пластмаси, връзки. 

Предимства
• Специално разработен за почистване на двигателя и отделението му.
• Концентрирана формула. Много ефективен за премахване на грес и масла,
които могат да бъдат намерени на двигателя.
• безопасен за чупливи материали, които могат да бъдат намерени на
двигателя.
• Може да се прилага с гъба, четка или пръскачка.
• На базата на съставки от естествен и възобновяеми произход.
• Предпазва здравето и околната среда, без фосфати, без NTA, без хлор...

Употреба (и): Поддръжка на двигателя. Автомивки, автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
Измийте автомобила далеч от пряка слънчева светлина. Не нанасяйте 
върху горещи повърхности. При високи температури винаги охлаждайте 
автомобила първо. Никога не оставяйте продукта да изсъхне на двигателя. 
Изплакнете с чиста вода. Първо тествайте скритата зона преди употреба.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Използва се разреден до 20% с вода. При изключен двигател, напръскайте 
с MOTOR CLEANER и разтъркайте петната, които са трудни за достигане 
с четка. Оставете да работи за няколко минути, след това изплакнете под 
налягане. За да не се повредят крехките повърхности, препоръчваме да не се 
превишава нормата от 20% при разреждане.
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 относно условията за безопаснот от 
информационния лист за безопасност и оригиналната опаковка. 
Не смесвайте с други продукти. Само за професионална употреба. 
Информационен лист за безопасност на разположение при поискване.

Препоръчителни аксесоари

Технически спецификации
pH ca. 13,5

Физическо 
състояние оранжева течност

Плътност ca. 1,09

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

M1-5                   туба  5l
M1-27                 туба  27kg
M1-220              барелl  220kg


