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BIO CAR SHAMPOO

Concentraat voor universele reiniging van auto’s, trucks
en bussen

- Heeft een ongekend snel vuil penetrerend vermogen.
- Is volkomen onschadelijk voor toepassing op glas en aluminium, voorkomt vorming van aanslag of
- vlekken op de gereinigde geverfde of gelakte oppervlakken, heeft een lange levensduur en blijft hoog
- actief in alle soorten water (leiding-, bron-, rivier-, brak en zout water).
- Is volkomen onschadelijk voor huid en kleding.
- Maakt afdrogen overbodig.
- Biologisch afbreekbaar.
- Fosfaatvrij.
Toepassingsgebied
Voor de reiniging van gelakte en geverfde oppervlakken van rijtuigen, auto's, trucks, trams en bussen,
kunstlederen- en plastic bekledingen en linnen kappen.
Verwijdert aangekoekte, hardnekkige vervuilingen van olie, vet, roet en vuil van uitlaatgassen,
road-dust, alsmede aanslag van atmosferische invloeden.
Veilig voor staal, roestvast staal, brons, koper, zink, magnesium, chroom, nikkel, monel, cadmium,
aluminium, gelakte en geverfde oppervlakken, glas,rubber, kunstleder, plastics, vinyl, hout en bekledingsstoffen,
onderdelen van auto's en spuit-apparatuur.
Verpakking
Polycontainer à 20 kg
Doos à 2 x 5 kg

Toepassing
Handmatig:
Een kopje (ca. 100 g) BIO CAR SHAMPOO per 10 l water. Temp.: 15 - 25°C.
N.B.: Spuit eerst de auto met de slang goed af om los zand en stof te verwijderen. Dit zou krassen kunnen
veroorzaken tijdens het wassen met de spons. Na het wassen met Bio Car Shampoo het voertuig afspoelen met water.
Men behoeft alleen de ruiten met het chroom of nikkelwerk te zemen; de rest droogt glad en glanzend op
zonder strepen na te laten.
Eigenschappen
Fysisch aspect
Oplosbaarheid in water
Geur
pH 5% by volume

:
:
:
:

groene vloeistof
volledig
neutraal
7,5 ± 0,5

Veiligheid
De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
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