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B33 BOOST CLEANER EXTRA

SUPER
DEGREASING

HIGH
Concentrated

1min.

1) 60006  Foam gun 2,8L
 1

2) 60211 FLOWEY Foam system A
2) 60212 FLOWEY Foam system K  1

1) 2)
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Vysoce koncentrovaný a účinný čistič pro mytí všech 
typů vozidel. 

BOOST CLEANER EXTRA je účinný a vysoce koncentrovaný čistič pro předmytí 
všech typů vozidel: osobní a nákladní automobily, dodávky, autobusy. Speciální 
složení pro velmi znečištěné vozy. Lze použít pro předmytí s nízkým nebo 
vysokým tlakem. Ideální pro použití s naším systémem FLOWEY® System A / K (ref 
60211/60212).

Hlavní výhody 
• Kombinované složení obsahuje složky rostlinného i syntetického původu, výborná  
rovnováha mezi maximální účinností a ochranou životního prostředí. 
• Snadno odstraňuje všechny typy znečištění na vozidlech, jako jsou: silniční film, 
uhlovodíky, bláto, hmyz, brzdový prach, atd...
• Zajišťuje bohatou a krémovou pěnu. 
• Nezpůsobuje ztrátu lesku. 
• Odstraňuje nečistoty a navrací původní lesk vozidla.
• Garantované perfektní mycí účinky. 

Použití: údržba vozidel, mycí linky, autoservisy a lakovny, půjčovny aut, atd.. 

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. Nejprve otestujte skrytou 
oblast před použitím. Neaplikujte na lehké kovy, jako je hliník. 

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

1) Nízkotlaké předmytí:
Dávkování 0,1 až 1% podle stupně znečištění vozidla. Nastříkejte a nechte cca 1 
minutu pracovat. Při silném znečištění použijte měkký kartáč. Opláchněte vodou pod 
dostatečným tlakem.

2) Předmytí pěnou:
Dávkování 0,1 až 1% podle stupně znečištění vozidla. Aplikujte na celý povrch vozu 
včetně ráfků a nechte produkt působit cca 1 minutu. Při silném znečištění použijte 
měkký kartáč. Opláchněte vodou pod dostatečným tlakem.

3) Předmytí vysokým tlakem:
Upravte systém vysokého tlaku (dávkování od 0,1 do 1%). pH na výstupu z trysky 
ideálně 10,5. Opláchněte vodou pod dostatečným tlakem.
Pro detailnější informace se obraťne na technickou podporu distributora.

Skladování
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.

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

Technické specifikace
pH ca. 14

Fyzikální stav Světlehnědá kapalina

Hustota ca. 1,12

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

B33-5         Kanystr  5l
B33-27       Kanystr  27kg
B33-220     Sud  220kg
B33-1100  IBC  1100kg

Doporučené příslušenství


