vaxning för fordon
Turvallinen betonin
ja pinttyneen lian irrottaja
Ympäristöystävällinen vahaa sisältävä, synteettinen pesuaineliuos ajokaluston ja työkoneiden
huoltoon. 100% biologisesti hajoava, ympäristölle
ja käyttäjälle turvallinen tuote betonin, rasvan,
öljyn, ruosteen, pinttyneen lian ja noen irrottamiseen. Korvaa liuotinpesut, ei sisällä liuotinta eikä
happoa. Turvallinen johdotuksille, lasille, kromille,
alumiinille, kumille, muoville ja maalipinnoille.

Ajokaluston
vahaava
huoltopesu

KÄYTTÖKOHTEET: Betoniautot, rekat, muu
ajokalusto, trukit, nostimet ja työkoneet. Yhdellä
käsittelyllä tehokas rasvanpoisto, hyvä pesutulos
ja likaa hylkivä pinta. Vahaava huoltopesu kirkastaa kromi- ja maalipinnat, lisäksi tuote sisältää
ruosteen estäjän.

Ajokaluston
vahaava
huoltopesu

KÄYTTÖOHJE: Huuhdo irtoliat. Lisää vahaava
huoltopesuaine pinnalle ja harjaa. Huuhtele
lopuksi huolellisesti lämpimällä vedellä, jotta
vaha levittyy tasaisesti muodostaen likaa hylkivän
pinnan. Paksut ja vanhat likakerrostumat vaativat
useamman käsittelykerran. Voidaan jättää yön yli
vaikuttamaan esim. kovettuneelle betonille.
LAIMENNUSOHJE:
Uudet ja uusitut pinnat, laimennusuhde 1:6
Kevyesti likaantuneet pinnat, laimennussuhde 1:4
Vahvasti likaantuneet pinnat, laimennussuhde 1:2
Betonin ja muun raskaan lian irrottaminen,
laimennussuhde 1:1
SÄILYTYS: Säilytetään tiiviisti suljettuna
alkuperäispakkauksessa.
Säilyy vähintään 3 vuotta.
YMPÄRISTÖ: Biologisesti hajoava. Tuote on vesiliukoista. Vesistölle ja maaperälle vaaraton.
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