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Felhasználási terület
A termék a gépjárművekre tapadt rovar és egyéb szennyeződések hatékony eltávolítására
alkalmas.
Permetezze a folyadékot a szélvédőre vagy a karosszériára. 10 másodperc eltelte után a fellazult
szennyeződéseket szivacs, vagy törlőkendő segítségével távolítsa el, majd bő vízzel öblítse le a
folyadékot a felületről. Amennyiben szükséges, ismételje meg a folyamatot.
Ne permetezze felforrósodott karosszériára, és ne hagyja megszáradni a felületen!
A használati utasítások betartása mellett a mindennapos szennyeződések közel 90%-át
eltávolítja. Kevesebb adagolással is hatékonyabban eltávolítja a szennyeződéseket, mint a
kőolaj alapú készítmények, rövidebb idő alatt képes kifejteni a hatását és kevesebb mechanikai
súrolást, beavatkozást igényel. Csíkmentes és tiszta felületet biztosít, szemben a magas
szénhidrogén tartalmú készítményekkel.
Tárolási, kezelési előírások
Víztől és tűző naptól védett helyen, 5-30 °C hőmérsékleten, az eredeti kiszerelésben,
légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tartandó. Az
ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő 2
év.
Egyéb felhasználási terület
• Folteltávolítás: Alkalmas pamutból, és a legtöbb szövetből vér, illetve más foltok
eltávolítására. A legmegfelelőbb eredmény elérése érdekében a textíliát a folteltávolítást
követően ki kell öblíteni.
• Szőnyeg/kárpittiszttó: Ideális kosz, kávé, bor, fű által okozott foltok, vér, tinta és
háziállatoktól származó foltok eltávolításához. A folteltávolítást követően célszerű a
felületet nedves ronggyal átdörzsölni. A termék nagy koncentrációban való alkalmazása
túlzott habképződéshez vezethet.
• Alkoholos filc nyomának eltávolítása: Alkalmazható alkoholos filc által okozott
szennyeződések eltávolítására, anélkül, hogy a felület bevonata megsérülne. A folt
eltávolítását követően teljesen szárazra törölje a felületet! Amennyiben porózus
felületen található a szennyeződés, az eltávolítása hosszabb időt vehet igénybe, amely
akár káros hatással is lehet a bevonatra.
• Fém tisztító hatás: Alkalmazható fém, vagy rozsdamentes acélon található olaj, vagy
kenőanyag maradványok eltávolítására.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

