Eurowash 1000 Plus
Code 411

Піноутворювач, що не містить їдких речовин
для очищення транспорту
Високопродуктивний очищувач для зняття дорожньої плівки з поїздів, автомобілів,
вантажних автомобілів, мікроавтобусів, автобусів а також вуличних меблів. Ця
чіпка плівка потребує спеціальної хімії, щоб видалити її, особливо коли
використовується апарат високого тиску. Високий рівень розведення засобу
свідчить про його економічність. Ідеально підходить для чищення піною. Eurowash
1000 Plus пройшов випробування компанією 4-Rail і був схвалений для
використання на залізниці.
• Ефективний очищувач
• Пройдено галузеву оцінку корозії - підходить для використання на більшості металів.
Пройдено галузеву оцінку сумісності поверхонь - безпечний для забарвлених і
пластикових поверхонь.
• Утворення стійкої піни
• Знищує гальмівний пил
• Високий ступінь розведення
• Працює в холодній та гарячій, м'якій та жорсткій воді.
• Використовуються біорозкладні поверхнево-активні речовини
• Використовуються сучасні комплексоутворювачі - без NTA та EDTA
• Антистатична обробка
• Залишає гарний блиск
• Гарне промивання зменшує смуги і плями
Специфікація
Зовнішній вигляд
Колір
Запах
pH чистий
pH 1%

Прозора рухома рідина
від блідо-жовтого до світло-коричневого кольору
евкаліпт
10 to 11
8.5 to 9.5

Розведення
Машини для миття під тиском та миття щіток.
Жорстка вода 1:50 до 1:100 Залежно від ступеня забруднення
Ручне використання
1:50 до 1: 100 залежно від ступеня забруднення.
Пінна арка або бокс
1:50

Спосіб використання
Використання машини
Встановіть дозатор хімікатів на відповідне розведення і використовуйте його,
слідуючи інструкціям виробника.
Вручну
Виберіть відповідне розведення та розпорошіть або нанесіть тканиною на поверхні, чо
потребують очищення. Протріть за допомогою губки або пензлика. Не дайте висохнути.
Добре промийте чистою водою.
Ми надаємо інформацію та консультації з прикладних технологій і відповідним
нормативним актам на основі наших поточних знань і думок. Ми не даємо ніяких
запевнень або гарантій будь-якого роду, неявних або інших, включаючи комерційну
придатність або придатність для конкретного використання, щодо такої інформації
або її застосування. Клієнт повинен самостійно визначити придатність наших
продуктів для передбачуваного продукту, використання або процесу. Замовник несе
відповідальність за дотримання всіх законів і правил, що стосуються таких продуктів,
видів використання або процесів.

