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EVOPUR® TRUCK CLEANER N°1

13,5

60006
Foam Gun 2,8L

293752
Aluminium Handle 

150cm

475552
Washing Brush

Екологично чист продукт за измиване на камиони, базиран 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®.

Препоръчителни 
аксесоари:

n Свойства
Екологичен продукт за предварително измиване, 
специално предназначен за почистване на камиони и 
автобуси. Отговаря на хигиенните стандарти за хранителна 
среда. Не е корозивен за облицовките на камиони и 
автобуси, като пластмаси, алуминий, решетки за радиатори 
и др.

Предимства: 
•Отлично почистване и проникваща сила. Лесно премахва 
така нареченото статично замърсяване (предизвикано от 
пътната повърхност).
•Може да се използва с пръскачки, пистолети за пяна, 
устройства за високо налягане, ръчно работещи 
инструменти за поддръжка и екипировка на платформи.
•Отговаря на Постановлението от 19 декември 2013 г. на 
Френското Министерство на икономиката, финансите 
и промишлеността относно процесите и продуктите, 
използвани за почистване на материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни, продукти и напитки за 
консумация от човека и животните.
•Одобрение на Alstom клас 3 (относно спецификациите 
на почистващите продукти, които не корозират 
чувствителните материали).
•Разработен на основата на повърхностноактивни 
вещества от растителен произход. Без наличие на NTA и 
фосфати. Предпазва и защитава здравето и околната среда.

Употреба (и): За почистване на камиони, автобуси, 
трамваи, подвижен състав и др. Области на приложение: 
миене на вишки, транспортни фирми, общини, 
автопаркове.

n Инструкции за употреба
Спазват се обичайните мерки за безопасност при 
използването на химически продукти и се носи 
подходящо индивидуално защитно оборудване.
Като спрей: разредете с вода между 2% и 5%. 
Напръскайте превозното средство отдолу нагоре, 
оставяйки го да работи за около 2 минути. Изплакнете под 
високо налягане отгоре надолу. За много мръсни превозни 
средства, можете да разредите продукта с вода до 10% и 
да го използвате по описания по-горе начин.
С пистолет за пяна: може да се използва с всеки 
пистолет за пяна. Дозировката варира в зависимост от 
устройството (консултирайте се с нашия технически отдел).
При високо налягане: дозата в изхода на пръскането 
трябва да варира от 0,5% до 2%. Може да се използва със 
студена вова, но препоръчваме температура между 40°C и 

50°C, което ще повиши качеството на почистване.
За ръчно измиване: разредете 50ml до 150 ml от 
продукта в кофа с 5 литра гореща вода. Нанесете и 
разтъркайте с четка. След това изплакнете с чиста вода, 
като работите отгоре надолу.
В измиване на кранове и платформи: настройка на 
дозиращата помпа. Консултирайте се с техническия ни 
отдел.
Във всиччки случаи изплакнете с чиста вода.
За по-подробна информация, моля консултирайте се 
с нашата техническа поддръжка.

n Предпазни мерки при употреба
Измийте превозното средство избягвайки пряката 
слънчева светлина. Препарата 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. 

n Технически спецификации
Физическо състояние: кафява течност
pH: ca. 13,5  -  Плътност: ca. 1,08
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.
Съхранение: Да се съхранява плътно затворен и 
защитен от студ, замръзване, UV лъчи и топлина на 
проветриво място.

n Законодателство & безопасност 
Моля, прочетете препоръките в информационния 
лист за безопасност и оригиналната опаковка. Да не 
се смесва с други продукти. Само за професионална 
употреба. Информационният лист за безопасност е на 
разположение при поискване.

n Референции и опаковане
EVTC1-27  туба  27 kg
EVTC1-220 барел  220 kg
EVTC1-660 IBC  660 kg
EVTC1-1100 IBC  1100 kg

Опаковката може да се използва повторно или да се 
рециклира след почистване.


