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Odstraňovač hmyzu pro všechny typy vozů.

ANTI INSECT je alkalický produkt, speciálně vyvinutý ke snadnému 
odstranění zbytků hmyzu z karosérie.

Hlavní výhody
•Koncentrované alkalické složení. Hluboká čisticí síla k odstranění zaschlých 
zbytků hmyzu.
•Produkt může být použit s houbou, rozprašovačem nebo zařízením s 
nízkotlakem. 
•Výborný pěnící efekt. Pěna déle působí na zaschlý hmyz.
•Lehce parfémovaný (lemon).
•Může být použit k předmytí prahů a podvozku.
•Šetrný k životnímu prostředí, bez fosfátů, NTA a chlóru. 

Použití: údržba karoserie. Mycí linky, servisy a autolakovny. 

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. 
Není vhodné pro použití na motorky.

Pokyny pro použití 
Dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických 
přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky. Rozprašovač: zřeďte 
s vodou v poměru 15%. Naneste na vozidlo směrem vzhůru od spodku 
vozidla a nechte působit maximálně 2 minuty. Poté opláchněte dostatečným 
množstvím vody. Nikdy nepřekračujte doporučené ředění 15%. V opačném 
případě by mohlo dojít k poškození náchylných částí vozu. 
Pro detailnější informace se obraťne na technickou podporu distributora.
Skladování
Skladujte uzavřené a chraňte před chladem, mrazem a UV paprsky na dobře 
odvětrávaném 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.

Technické údaje 
pH ca. 13,5

Fyzikální vlastnosti Žlutá kapalina 

Hustota ca. 1,1

Životní prostředí 

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

Objednací čísla a 
balení

W6-5        Kanystr  5l 
W6-27      Kanystr  27kg
W6-220   Sud  220kg
W6-1100 Kontejner  1100kg

Údaje jsou zde uvedené podle nejlepšího vědomí a svědomí. V případě nakládání s nesprávnými informacemi odmítáme nést veškerou odpovědnost a neručíme za žádné vzniklé škody nebo ztráty tímto způsobené.

Doporučené příslušenství


