W25

DEOXIDIZER

Odstraňovač oxidace kovových částic
DEOXIDIZER je produkt připraven k okamžitému použití a je speciálně navržen
tak, aby účinně a bezpečně odstranil kovové částice, které jsou zapuštěny do
karoserie a urychlují jejich korozi. Tyto kovové částice pocházejí hlavně z brzdového
prachu emitovaného jinými vozidly na silnici, ale také ze znečištění ovzduší.
Reagováním s dešťovou vodou nebo vzdušnou vlhkostí tyto částice oxidují a
poškozují lak i samotnou barvu, což urychluje korozi karoserie. DEOXIDIZER
odstraňuje tyto kovové částice. Vaše karoserie znovu získá měkký dotek, originální
lesk a další vznik koroze se výrazně zpomalí.

Hlavní výhody

• Odstraňovač vodního kamene, oxidace a smáčedlo
• Mimořádně velmi rychle odstraňuje brzdný prach a veškerou oxidaci.
• Velmi dobrá přilnavost k vertikálním povrchům umožňuje, aby byl výrobek v kontaktu
s karoserií déle, a proto je mnohem efektivnější.
• pH-neutrální, může být aplikován i na velmi náchylné typy karoserií.
• DEOXIDZER mění barvu při kontaktu s prachem z brzd a oxidací na karosérii, což
umožňuje vidět jeho činnost. Z bělavé se barva mění na tmavě růžovou.
• Bez kyselin a zásad, není korozivní pro kůži a oči.

1.

ca.5mn

Použití: dekontaminace

2.

fleetová centra.

povrchu vozidel. Mycí centra, lakovny a karosářské dílny,

Bezpečnostní opatření pro použití

Neaplikujte produkt na rozpálený povrch vozidla nebo na přímém slunci. Při vyšších
teplotách vždy nejdříve zchlaďte povrch vozu. Nenechávejte produkt zaschnout. Po
umytí vždy opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.

Pokyny k používání

Dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických
přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky.

3.

Aplikujte produkt na karoserii a nechte několik vteřin působit. Vyčkejte na změnu
barvy produktu a v případě potřeby použijte kartáč na odolné skvrny. Poté
opláchněte dostatečným množstvím vody.

Pro detailnější informace se obraťne na technickou podporu distributora.

VLASTNOSTI

Skladování

pH

ca.6,5

Fyzikální stav

Bělavá kapalina

Hustota

ca. 1,11

Životní prostředí

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle
Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech.

Reference a obaly

W25-5
Kanystr 5l
W25-27 Kanystr 27kg
W25-220 Sud 220kg

Udržujte pevně uzavřený a chraňte před chladem, mrazem, UV zářením a
teplem na dobře větraném místě.

Legislativa & bezpečnost

Přečtěte si doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na originálním obalu.
Nesměšujte s jinými produkty. Pouze pro profesionální použití. Bezpečnostní list je
k dispozici na vyžádání.

Doporučené příslušenství

1)

2)

3)

4)

1) 50054-10C SPRAYER 10L

1

2) 293752 ALUMINIUM HANDLE 150CM

1

3) 475552 WASHING BRUSH

1

4) A1016 WASHING SPONGE

1

Zříkáme se veškeré odpovědnosti za manipulaci, skladování, používání nebo nakládání a likvidaci produktů, které jsou rozdílné od doporučení prohlášených ze strany FLOWEY®.
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