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CAR SHINE

Intensieve, glansverhogende en kleurveredelende coating
tegen de inwerking van vuil, roet en aanslag van uitlaatgassen,
“road dust” en corrosie door atmosferische invloeden

-CAR SHINE geeft een pareleffect op de laklaag en zorgt voor een snelle droging.
-CAR SHINE Geeft een schitterende glans op de lak.
-Biologisch afbreekbaar.
-Fosfaatvrij.

Toepassingsgebied
CAR SHINE wordt toegevoegd aan het laatste spoelwater van het spoelsysteem van de automatische
wasinstallaties na de reiniging met één van de automatische car washing compounds,
t.w.: BIO CAR SHAMPOO, PAN TEX of TRUCK CLEAN voor het tegelijk met het spoelwater aanbrengen
van een intensieve glans- en kleurverhogende beschermlaag op het lakoppervlak.
Is veilig voor staal, roestvast staal, brons, koper, zink, magnesium, chroom, nikkel, monel, cadmium.
Aluminium, gelakte en geverfde oppervlakken, glas, rubber, kunstleder, plastics, plexiglas, vinyl, hout en
bekledingsstoffen, onderdelen van auto’s en was- en spoelinstallaties.

Verpakking
Polycontainer à 25 kg.
Toepassing
Door middel van de injector wordt een zeer kleine hoeveelheid CAR SHINE aan het laatste spoelwater toegevoegd
in een standaard mengverhouding van 1 kg CAR SHINE op 6 ltr water met een normale werktemperatuur van 15-30°.
Verdere verdunning geschiedt wanneer de standaardoplossing in de sproeistroom wordt geïnjecteerd.
Voor het bereiken van een optimaal pareleffect is het aan te bevelen een tussentijdse waterspoeling toe te passen,
tussen het wassen en de CAR SHINE -spoeling. Een injector is ideaal om de CAR SHINE te injecteren of als
concentraat of in standaard
Algemeen
Dosering
Temperatuur
Toepassing
Resultaat

:
:
:
:

1 kg CAR SHINE op 50 ltr water
koud
in spoelwater van hogedrukspuit-installaties
een prachtig parelend effect

Eigenschappen
Fysisch aspect
Oplosbaarheid in water
Geur
pH 5% by volume

:
:
:
:

amberkleurige vloeistof
volledig
fris
7,0 ± 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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