
Syrefrit specialrengøringsmiddel til stål- og let-
metalfælge

Farveskift angiver, at produktet virker

Rengøringsvenlig overflade
Mindsker vedhæftning af bremsestøv ved at danne en 
beskyttende film på fælgen.

Syrefri, effektfuld additivkoncentration
• Beskytter fælgens overflade og hjulbolte
• Fjerner endda rustpartikler på overfladen
• Enkel og økonomisk at anvende

Spraydåse med ren luft som drivmiddel
• 360° påføring: Sprayer i alle positioner
• Perfekt sprøjteoverflade

Ingen brændbare eller skadelige drivgasser

Produktet blandes ikke med drivgassen
• Næsten komplet tømning
• Optimal beskyttelse af produktet

Sikkert
• Danner ikke eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger
• Når det påføres korrekt, forringes/skades coalescenceuds-

killere ikke
Indeholder A-stoffer

Indhold Beholder Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

400 ml Spraydåse 0893 476 500 1 / 6
5 l Dunk 0893 476 505 1
20 l Dunk 0893 476 520 1
200 l Dunk 0893 476 502 1

PREMIUM FÆLGRENS

Kemisk basis Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte 
komplekse forbindelser

Lugt/duft Karakteristisk
Farve Gul-grøn
pH-værdi/betingelser 7,5 / ufortyndet
Tæthed/betingelser 1,08 g/cm³ / ved 20 °C
Holdbarhed fra produktions-
dato/betingelser for oprethol-
delse af holdbarhed fra pro-
duktionen

36 Måned/Måneder

AOX-fri Ja
Silikonefri Ja
Biologisk nedbrydelig Ja
Fri for fosforsyre Ja

Anvendelse
Den syrefri kombination af aktive rengøringsmidler fjerner selv det mest genstridige snavs, såsom fastsiddende bremsestøv, vejs-



Tilbehør Art.nr.
Håndbørste, 115 x 320 mm 0891 350 102
Fælgbørste 0891 350 211

navs, olie og gummirester samt rustpartikler på overfladen fra alle stål- og letmetalfælge.

Instruktioner
Spray fælgene over alt i et jævnt lag fra kort afstand (ca. 20 cm). Lad det virke i 3-5 minutter afhængig af tilsmudsningsgraden. 
Produktet skifter farve fra rød til violet, hvilket indikerer rengøringsprocessens stadie. Derefter skylles grundigt med en kraftig 
vandstråle eller en højtryksrenser. Især med genstridigt snavs, ru overflader eller i hjørner kan rengøringseffekten øges ved at 
anvende en Würth hånd- og fælgbørste.

Bemærk
Må ikke påføres varme fælge eller i direkte sollys, og må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.



Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0893 476 505
Produktspecifik pumpesprayflaske Tom 0891 503 004
Pumpesprayflaske Perfekt skum 0891 503 021

0893 476 520 Pumpesprayflaske Perfekt skum 0891 503 021


