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CAR SHAMPOO MANUAL

Шампоан за ръчно измиване на превозни средства

CAR SHAMPOO MANUAL е мек и много концентриран шампоан за ръчно
измиване на превозни средства.

Предимства

• Концентрирана формула и следователно икономично използване на продукта.
• Придава гъста и кремообразна пяна, която остава дълго време върху превозното
средство.
• Резултатът е чисто и блестящо превозно средство.
• Приятно ароматизиран (Ягода, банан).

1.

Употреба (и): Ръчни автомивки, сервизи.
Предпазни мерки при употреба

Измийте превозното средство избягвайки пряката слънчева светлина. Да
не се прилага върху горещи повърхности. При високи температури, винаги
първо охладете колата. Никога не позволявайте на продукта да изсъхне върху
каросерията. Изплакнете с чиста вода.

Инструкции за употреба

2.

Технически спецификации

Спазване на обичайните мерки за безопасност при употребата на химични
продукти и носене на съответното индивидуално предпазно оборудване.
Ръчно измиване: Изсипете 3 до 4 капачки в 10 литра топла вода. Нанесете и
разтъркайте с помощта на гъба или четка. Изплакнете с бистра вода. Избършете
с помощта на микрофибър.
CAR SHAMPOO MANUAL се използва неразреден в дозиращи помпени
системи. Дозировката варира от 15 до 30 g на превозно средство.
За по-подробна информация, моля, консултирайте се с нашата техническа
поддръжка.

Съхранение

pH

ca. 7

Физическо
състояние

светлокафяво течност

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

Плътност

ca.1,02

Законодателство и безопасност

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

W1-5
туба 5l
W1-25 туба 25l
W1-200 барел 200l

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.

Препоръчителни аксесоари
1)

2)

3)

1) 60006 FOAM GUN 2,8L

1

2) 293752 ALUMINIUM HANDLE + 475552 WASHING BRUSH

1

3) A1016 WASHING SPONGE

1

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