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n СВОЙСТВА
Ново поколение вакса за автомивки 
тип портални и тунелни, специално 
разработена за по-лесно подсушаване. 
Хидрофобният концентрат базиран на 
отблъскващи водата компоненти от 
естествени восъци, произвежда ефект 
на дълга защита върху автомобилите. 
Отблъсква моментално водата 
след изплакване и осигурява бързо 
изсушаване. Защитава автомобилите 
с антикорозивен ефект. Може да се 
използва с топла или студена вода. Не 
оставя мазен филм по предното стъкло 
и купето на колата. Съответства на 
стандартите CE «REACH».
• Восък от растителен произход.
• Парфюм без алергенни компоненти.
• Отличната мощност на сушене не 
оставя петна
• Не оставя бели следи по стените и 
пода на автомивката. Предотвратява 
запушването в дозиращите помпи. 
Високо икономична - Отлична 
биоразградимост.
• Съвместима със системи за 
рециклиране на вода.

n УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Прилага се по време на изплакване: 
нанесете чиста като регулирате 
дозиращата помпа на нисък дебит. 
Консумация: приблизително 10 до 
25ml на превозно средство.
За по-подробна информация 
моля консултирайте се с нашата 
техническа поддръжка.

n ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА
Спазвайте обичайните мерки за 
безопасност при използването 
на химически продукти и носете 
съответното индивидуално оборудване 
за защита.
За по-подробна информация моля, 
консултирайте се с информационния 
лист за безопасност на този продукт.

n ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Физическо състояние: червена течност  
pH: ca. 2,5  -  Плътност: ca. 0,97
Околна среда: Повърхностно 
то(ите) активно(и) вещество( а), 
съдържащо(и) се в тази з агото 
вка, 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 РЕФЕРЕНЦИ И ОПАКОВКИ
EV11-25  Туба  25L
EV11-200 Барел  200L

Опаковката може да се употребява 
повторно или рециклира след 
почистване.

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

Нов продукт: Вакса със силен гланц и защита с приложение в автомивки от тип 
портални и тунелни, направена е от повърхностноактивни вещества и восък на 

растителна основа.


