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ΑΦΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Υψηλής ποιότητας προϊόν περιποίησης 
για τα πλαϊνά των ελαστικών.

Καθαρίζει, περιποιείται και προστατεύει
•  Εύκολη εφαρμογή σε μία κίνηση, για εξοικονό-

μηση χρόνου
• Δεν χρειάζεται σκούπισμα
•  Ιδανικό για τη χρήση πριν από την αποθήκευ-

ση των ελαστικών (καλοκαίρι/χειμώνας)

Σατινέ λάμψη
• Εμφάνιση καινούριου ελαστικού
•  Οπτική αναβάθχμιση, ιδανικό για αυτοκίνητα 

έκθεσης

Ιδανική προστασία από την ακτινοβο-
λία UV και το όζον
• Τα ελαστικά δεν ξεθωριάζουν
• Εμποδίζει το ξεθώριασμα και τα ρωγμές από 
γήρανση του υλικού

Αφρός
• Οικονομικό στη χρήση
• Το υλικό δεν "τρέχει"

Απωθεί τις σκόνες και τους ρύπους

Δεν περιέχει διαλύτες

Δεν προκαλεί ζημιές στη βαφή, τα πλα-
στικά, τα λάστιχα και τα μέταλλα

Δεν περιέχει αλογόνα

Χρήση:
Απλώστε τον αφρό ομοιόμορφα στα πλαϊνά 
του ελαστικού και αφήστε τον να στεγνώσει. 
Δεν χρειάζεται σκούπισμα μετά. Μπορεί 
να εφαρμοστεί και σε βρεγμένα ελαστικά. 
Εάν υπάρχει σκληρή βρωμιά απαιτείται 
προκαθαρισμός.

Υπόδειξη:
Μην ψεκάζετε επάνω στις επιφάνειες κύλισης των 
ελαστικών, στα δισκόφρενα και στα ταμπούρα. 
Περιέχει σιλικόνη.

 μετά πριν

Περιεχόμενο 
ml Κωδ. αρ. Τεμ./

Συσκ.
500 0890 121 12

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ

Χρήση:
Ψεκάστε καλά τις ζάντες. Αφήστε το να δράσει 
για περίπου 5 λεπτά και μετά πλύντε με το χέρι 
ή στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Η καθαριστική 
δράση μπορεί να αυξηθεί με την παράταση του 
χρόνου επίδρασης  
(έως 30 λεπτά το πολύ) και με τη χρήση 
βούρτσας καθαρισμού.
Σε βιδωμένες ή στιλβωμένες ζάντες ξεπλύνετε 
καλά με καθαρό νερό τις βίδες.

Υπόδειξη:
Να μην εφαρμόζεται σε ζεστές ζάντες ή κάτω 
από τον ήλιο.

Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες 
ελαφρού κράματος και τις ατσάλινες 
ζάντες.

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη 
στη νέα σύνθεση τζελ
•  Δεν "τρέχει", το προϊόν μπορεί να δράσει 

σωστά
•  Διαλύει ακόμα και τις πιο σκληρές βρωμιές 

όπως π. χ. σκόνες από τα υλικά τριβής των 
φρένων, πίσω, λάδια και ρύποι από το οδό-
στρωμα

Δεν περιέχει οξέα
• Δρα ήπια στην επιφάνεια και το υλικό
•  Ιδανικό για στιλβωμένες και ζάντες ελαφρού 

κράματος υψηλής ποιότητας
• Φιλικό στη χρήση, δεν κατατάσσεται στα επι-
κίνδυνα υλικά

Φιλικό στη χρήση
•  Δεν "τρέχει" και επομένως είναι οικονομικό στη 

χρήση
• Ευχάριστη, όχι έντονη οσμή
• Μεγάλος χρόνος δράσης (μέχρι 30 λεπτά)
•  Φιλικό στην απόρριψη, δηλ.  διαχωρίζεται 

εύκολα στα ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με το 
οικολογικό πρότυπο "Ö-Norm B5105".

Τιμή PH: 10,0

Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη

Περιεχόμενο l Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ.

1 0893 476 1/6
5 0893 476 05 1


