REINIGINGSPISTOOL TOP-GUN

Voor de reinigingsvoorbereiding
Verbeterde technologie voor
meer vermogen
• De kogelgelagerde aandrijving zorgt
voor het wervel effect
• De luchttoevoer en de toevoer van
reinigingsmiddel kan handmatig
geregeld worden
• Het vuil wordt door het ontstane
schuim opgenomen
• Flexibele slangaansluiting, makkelijk
in gebruik (ook voor moeilijk bereikbare plaatsen)
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Bij levering inbegrepen
Reinigingspistool Top-Gun
Afsluitdop reservoir
Flexibele persluchtaansluiting
Gebruiksaanwijzing:
Het te reingen oppervlak met een stofzuiger
of een reinigingsborstel schoonmaken. Dan de
container van de Top-Gun met de reiniger in de
aanbevolen mengverhouding vullen en de TopGun op de perslucht aansluiten (optimale druk 8
Bar). De kogelkraan in verticale positie (ON) zetten en de reiniger langzaam in een cirkelvormige
beweging aanbrengen. Om te drogen kogelkraan terug in horizontale positie (OFF) zetten, er
komt nu alleen lucht uit het pistool om te drogen.
Als er nog water in of op het oppervlak zit, kan
dit met een doek worden verwijderd.

Art.nr.
0891 703 140
–
0891 700 232

VE/st.
1
1
1

Toepassing:
Geschikt voor het reinigen en verwijderen van
vuil (nicotine-vergeling, voetafdrukken, strooizoutranden, hondenhaar, enz.) in het interieur en de
buitenkant van het voertuig.

Dieper en effectiever reinigen
• Micro-verstuiving zorgt voor effectiever gebruik van het reinigingsmiddel
• Vervuilingen worden binnen korte tijd
verwijderd
• Te gebruiken voor vele Würth
reinigingsmiddelen

Toepassingsgebieden:
Wielen, dorpels en deurpanelen, ventilatieopeningen, dashboard, bekleding en hemelbekleding, vulopening en alle andere moeilijk
bereikbare plaatsen, zelfs buiten het voertuig.

Toebehoren:
R1 reiniger 5 l
Art.nr. 0893 125 005
R1 reinger 20 l
Art.nr. 0893 125 020
BMF reiniger 5 l
Art.nr. 0893 118 2
Gebruiksvriendelijk door regelbare persluchtaansluiting voor
kracht en flexibele aansluiting voor betere slanghandeling

Innovatieve technologie voor minder verbruik van reinigingsmiddelen en meer vermogen

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u vooraf
zelf te testen.
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BMF reiniger 20 l
Art.nr. 0893 118 3
BMF reiniger 60 l
Art.nr. 0893 118 4

