
1)  FLACON022 ALKALINE SPRAYER & BOTTLE 1L  1

2)  293752 ALUMINIUM HANDLE 150CM 1

3)  545252 RIM CLEANER SOFT WATER CHANNEL 1

4)  522252 HANDWASHING BRUSH – L 1
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Neutrální čistič kol s indikátorem účinnosti

WHEEL CLEANER NEUTRAL je čisticí prostředek určený k ručnímu mytí ráfků 
kol. Specifické složení z něj činí dokonalý kompromis mezi účinností a šetrností k 
materiálům a uživatelům. Obnovuje původní vzhled ráfků. 

Výhody 
•Odstraňuje vodní kámen, oxidaci a napomáhá smáčení. 
•Mimořádný produkt – velmi rychle odstraňuje brzdný prach, oxidaci a velmi 
odolné nečistoty.
•Velmi dobrá přilnavost ke svislým povrchům, což umožňuje delší reakční čas 
produktu na čištěném povrchu.
•pH-neutrální může být aplikován na všechny typy ráfků, dokonce i velmi náchylné 
a bez povrchové úpravy.
•WHEEL CLEANER NEUTRAL mění barvu při styku s brzdným prachem, oxidací a 
dalším znečištěním, což umožňuje viditelné působení produktu. Původní bílá barva 
se mění na tmavě růžovou.
•Bez kyselin a zásad, není žíravý při styku s kůží a oči. 

Použití: čištění ráfků kol. Údržba vozidel, mycí linky, autoservisy a autolakovny, 
karosářské dílny, fleet centra.

Bezpečnostní opatření pro použití
Proces mytí vozidla provádějte mimo přímé sluneční světlo. Neaplikujte na horké 
povrchy. Vždy nejprve zchlaďte čištěný povrch. Produkt nikdy nenechte uschnout 
na ráfcích. Vždy opláchněte čistou vodou. Před použitím otestujte nejprve na 
skrytém místě. 

Pokyny k používání
Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření pro používání chemických výrobků a 
noste vhodné ochranné pomůcky.
Aplikujte produkt na ráfky 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 podrobnější informace prosím kontaktujte naši technickou podporu.

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

Legislativa a bezpečnost
Přečtěte si prosím doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na originálním 
balení. Nemíchejte 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®.

Doporučené příslušenství

Technické specifikace
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 biodegrada-
bility podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o deter-
gentech. 

Reference a obaly
R10-5      Kanystr 5l
R10-27   Kanystr 27kg
R10-220 Sud 220kg


