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1)  522752   HANDWASHING BRUSH-C  1

2)  545252   RIM CLEANER SOFT WATER CHANNEL +
      293752 ALUMINIUM HANDLE  150CM  1

3)  50054-10F   FOAMER  10L  1

4)  60400   ACID SPRAY SYSTEM  1
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WHEEL CLEANER ACID
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Киселинен препарат за почистване на джанти

WHEEL CLEANER ACID е препарат специално разработен за почистване 
на алуминиеви джанти, стоманени джанти и тасове. Отстранява бързо и 
ефективно праха от спирачки и замърсявания от всякакъв вид. Може да се 
използва и за почистване на джанти на камиони.

Предимства
• Премахва спирачния прах, черни отлагания от феродо и минерали благодарение 
на комбинацията от неговите киселинни компоненти. 
• Мръсотията се отстранява старателно благодарение на високата овлажняващият. 
• Може да се използва върху алуминиеви джанти.
• Хубав пенообразуващ ефект.
• Не наранява лаковете.
• Придава хубав блясък на почистената джанта.

Употреба (и): Почистване на джанти. Поддръжка на автомобила. Автомивки, 
автосервизи.

Предпазни мерки при употреба
Измийте превозното средство избягвайки пряката слънчева светлина. Да не 
се прилага върху горещи повърхности. При нагорещена повърхност, първо 
намокрете джантите. Никога не позволявайте на продукта да изсъхне върху 
джантите. Винаги изплаквайте с чиста вода. Тествайте първо в скритата област 
преди употреба.

Инструкции за употреба
Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични 
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Използвайте WHEEL CLEANER ACID с пръскалка, четка или гъба, чист или разреден 
с вода от (1/1 to 1/10). Нека се накисне за няколко минути (max. 5 min), изплакнете с 
високо налягане или течаща вода, докато пяната се отстрани напълно.
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.

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

Технически спецификации
pH ca. 0,5

Физическо 
състояние безцветно 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

R2-5               туба  5l
R2-27            туба  27kg
R2-220          барел  220kg

Препоръчителни аксесоари


