
Felgen- &
Fliesenreiniger
Specjalny, kwasowy środek do czyszczenia felg ipłytek ceramicznych

Strona 1 od 2Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości kwasu fosforowego i
fluorowodorowego do felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, lakierowanych
kwasoodpornie felg aluminiowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek
ceramicznych, które nie mają już szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i
dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z
otoczenia i inne zanieczyszczenia organiczne przy ręcznym czyszczeniu nie wymagającym
dużego nakładu pracy. Specjalne inhibitory korozji chronią zaciski hamulcowe przed
korozją. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

Dziedziny zastosowania
Felgi stalowe i nieuszkodzone, jednoczęściowe, lakierowane kwasoodpornie felgi
aluminiowe, płytki ceramiczne w halach myjni, które nie mają szkliwa (warstwy ochronnej).
Uwaga: W przypadku nowych płytek może dojść do uszkodzenia szkliwa.

Zalecane zastosowanie
W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć w stosunku od 1:3 do 1:10 (zawsze
najpierw zaczynać od wody, aby uniknąć spryskiwania koncentratem) i nanosić na
zmoczone wstępnie powierzchnie. Chwilę odczekać, w razie potrzeby doczyścić szczotką i
spłukać dokładnie myjką wysokociśnieniową. W przypadku odprowadzania większej ilości
do ścieków (czyszczenie hal myjni)podwyższyć odczyn pH wody użytkowej do wartości od
7 do 8 przez dodanie KocPlus.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
11 KG 37011
35 KG 37035
225 KG 37225
11 KG 37022

wartość pH: -0,4

Komunikaty ostrzegawcze
Nie stosować na gorących powierzchniach.;Nie stosować w biologicznych stacjach
uzdatniania wody użytkowej.;Koniecznie przestrzegać wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa podanych w karcie charakterystyki.;Nie dopuścić do zaschnięcia.;Nie
stosować do szkła i luster.;Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy, takich
jak marmur, niezabezpieczone metale, takie jak cynk, aluminium.;Przed użyciem
wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;
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Strona 2 od 2Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Koch-Chemie GmbH — Einsteinstr. 42 — D-59423 Unna — T +49 - 23 03 - 9 86 70 - 0 www.koch-chemie.com

http://www.tcpdf.org

