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Actief clean
Intensieve schuimreiniger voor de complete
binnenreiniging van het voertuig. (Met fruitige geur.)

 Omschrijving Inhoud Art.nr Verp.

 Spuitbus 500 ml 0893 472 1/12

Toepassing:
Actief-clean op een zuivere, droge doek sproeien en de te be-
handelen delen afwassen. Kunststofdelen met cockpitonderhoud
ABSOBON® nabehandelen. Op textiel en stoffen de schuim
kort laten inwerken en wegvegen. Verontreinigingen met bors-
tels of spons verwijderen. Bij vlekken van buiten naar binnen 
reinigen. Textiel vervolgens stofzuigen. Tegen vrieskoude
beschermen.

 Microfijn actiefschuim. (vacuumwerking).

   Uw voordeel:
Schuim blijft op het oppervlak staan en

      trekt de verontreiniging actief ertussenuit 
      door het springen van de schuimblaasjes.
   Uitstekend in het lossen van verontreinig-
 ingen.
   Geen doornatte stof door korte droog-
      tijden.

 Materiaal-ontziend. 
   Uw voordeel:

Geschikt voor alle interieuroppervlakken
      van het voertuig. 

De breukveiligheid van de airbag (bijrijder) 
      wordt niet beïnvloed. 

 20 x meer economisch in gebruik.

   Uw voordeel:
500 ml actief-clean komt overeen met

      ca. 10 l vloeibaar reinigingsproduct.
   Kostenbesparend.

 Bevat geen fosfaat en geen organische
   oplosmiddelen. AOX-vrij.

   Uw voordeel:
Gevaar potentieel in dagelijkse omgang

      wordt gereduceerd.
   Overeenkomstig plaatselijke waterwetgeving.
   Vermindert milieubelasting.
   Kentekenvrij, volgens de gevaarstofvoor-
      schriften.

 Snelscheidend in afvoerwater.
   Overeenkomstig Ö norm Test B5105.

 Biologisch afbreekbaar > 95%.

 PH-waarde 8,2.

 Siliconenvrij.

Cockpitonderhoud
Onderhoudsspray interieur voor kunststoffen (Met fruitige geur.)

 Omschrijving Inhoud Art.nr Verp.

 Sproeibus 500 ml 0893 473 1 1/12

Toepassing:
Voorreinigen met actief-clean ABSOBON® is aan te raden.
Cockpitonderhoud op een zuivere, droge doek sproeien en op
de te behandelde delen aanbrengen. Tegen vrieskoude
beschermen.

 Hoogwaardige carnaubawas zorgen in ver-
   binding met jojobaolie voor een optimaal
   onderhoudt.

   Uw voordeel:
Frist de kleur op en geeft de kunststof een

      zijdematte glans.
   Kunststoffen blijven elastisch. Vermijdt piep-
      en knarsgeluiden.
   Onderhouden kunststof ziet er als nieuw uit.

 Materiaal-ontziend. 
   Uw voordeel:

De breukveiligheid van de airbag (bijrijder)
      wordt niet beïnvloed. 

 Blijvende bescherming tegen milieu invloeden.

   Uw voordeel:
Beschermt tegen broosheid en veroudering.

   Geen verbleken van de cockpit.

 Antistatisch.

   Uw voordeel:
Bespaart voortdurend stofvegen.

 Bevat geen fosfaat en geen organische oplos-
   middelen. AOX-vrij.

   Uw voordeel:
Zie actief-clean ABSOBON® 0893 472.

 Snelscheidend in afvoerwater.
   Overeenkomstig Ö norm Test B5105.

 Biologisch afbreekbaar > 95%.

 PH-waarde 6,8.

 Siliconenvrij.
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