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WHEEL CLEANER PREMIUMR9

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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Киселинен почистващ препарат, формулиран за всички 
видове джанти
WHEEL CLEANER PREMIUM е киселинен продукт, специално формулиран 
за почистване на всички видове джанти, включително алуминиеви джанти. 
Благодарение на внимателно подбраните неговите компоненти, WHEEL CLEANER 
PREMIUM е много добре овлажняващ, дълбоко почистващ и дезоксидиращ продукт. 
Това позволява бързо да премахнете феродо и всички видове замърсявания, дори и 
най-силно замърсяване.

Предимства
• Изключително ефективен дори и при най-мръсните джанти. 
• Може да се използва върху алуминиеви джанти. 
• Формула с пяна, която дава възможност за визуализиране на продукта, когато той е 
използван.
• Тъй като WHEEL CLEANER PREMIUM не съдържа флуорна киселина, той не е токсичен, 
което го прави много по-малко опасен за потребителя.
• WHEEL CLEANER PREMIUM е най-добрият компромис между ефективност и 
безопасност, който е на разположение на пазара.

Употреба (и): Почистване на джанти. 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.
Ние препоръчваме да се разреди продукта в зависимост от степента на 
замърсяване, което трябва да бъде отстранено (от 10% до 30%). Нанася се с 
пистолет, оставя се да престои няколко минути, ако е необходимо се търка с четка и 
след това се изплаква с вода.
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.1

Физическо 
състояние безцветно 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

R9-10            туба  10l
R9-25            туба  25l
R9-200           барел  200l

Препоръчителни аксесоари


