KALLAVFETTNING PRICKFRI

K1

SOLV-DC
KALLAVFETTNING PRICKFRI
ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

• Ett effektivt självverkande
•

kallavfettningsmedel som klarar
tuff smuts
Speciellt sammansatt för att

•

lösa fet smuts, så som olja,
nybilsvax, fett, asfalt, tjära
m.m.
Löser asfaltsprickar

• Fungerar lika bra på torra som
blöta ytor

• Framtaget för avfettning av
fordon, motorer, verktyg,
smådelstvätt etc.

• Säljs i 25 liters dunkar och 205
liters fat

Beskrivning
Användningsområden:
• Fordontvätt - Personbil, lastbil,
buss, entreprenadmaskiner

• Motortvätt
• Smådelstvätt

Ett kraftfullt och effektivt kallavfettningsmedel framtaget för nordiskt
klimat. Avfettningsmedlet passar utmärkt till fordon, motorer men passar
även bra för rengöring av verktyg och smådelstvätt, tillexempel i
karuselltvätt. Likaså fungerar det bra som förtvättmedel vid
automatbiltvätt. Produkten är sammansatt för att snabbt lösa tuffare
smuts så som olja, fett, asfalt, tjära, oljerik vägsmuts etc. Produkten säljs
i större förpackningar, 25 liter och 205 liter, vilket gör att den passar bra
till storförbrukaren. Används i koncentrat.

Bruksanvisning

Art nr:

Förpackning

1300025
1300205

25 liter
205 liter

Medlet används i koncentrat och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta,
högtrycksspruta med injektor eller sprayflaska. Spraya på medlet
nedifrån och upp, låt cirka två minuter - vid behov bearbeta ytan. Skölj
därefter noggrant av med vatten eller starta automattvätt.

Dosering
I koncentrat

Förpackning:
25 l och 205 l
Dosering:
I koncentrat
pH-värde:
ca 7
Källsortering:
Förpackningen sorteras
som hårdplast

Innehållsförteckning:
60-90 % Alifatiska
kolväten
< 10 % Nonjoniska
tensider
< 10 % Butylglyko,
< 5 % etanol

Varning
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha
förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd
skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd. VID
FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/. VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
/läkare/ Framkalla INTE kräkning

FARA!
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