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ZMYWACZ DO FELG PREMIUM Bezkwasowy specjalny środek 
czyszczący do wszystkich rodzajów 
stali i metali lekkich z efektem easy-to-
clean

Wskaźnik kolorystyczny

* Bezkwasowy, silnie skoncentrowany
• Łagodny dla czyszczonych powierzchni
• Z efektem easy-to-clean ułatwiającym 
    utrzymanie czystości
• Delikatnie usuwa nawet cząstki rdzy z
    powierzchni
• Łatwy i oszczędny w użyciu

Aerosol can with pure air as propellant
• Sprays 360° in any position
• Perfect spraying pattern

* Bez dodatku łatwopalnych lub 
    szkodliwych gazów nośnych

* No mixing of product with propellant  
 or air
• 400 ml of effective contents
• Virtually complete emptying
• Optimal product protection

Zastosowanie:
Do szybkiego czyszczenia wszystkich rodzajów 
felg – stalowych, aluminiowych oraz kołpaków

Sposób użycia:
Spryskać powierzchnię felgi z odległości ok. 
15-20 cm. Pozostawić na 3-5 minut. Po aplikacji 
Zmywacz do felg Premium ma kolor żółto-
zielony. Po aktywacji substancji czynnych pre-
parat zmienia barwę na czerwono-purpurowy.
Zmiana koloru na czerwono-purpurowy jest 
sygnałem do usunięcia preparatu z czyszczonej 
powierzchni przy użyciu silnego strumienia wody 
lub przy pomocy myjki ciśnieniowej. W przy-
padku wyjątkowo silnych zabrudzeń można użyć 
szczotki do mycia kół.

Właściwości:
Bezkwasowa mieszanina aktywnych składników 
usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudze-
nia, takie jak mocno przylegający płyn hamul-
cowy, brud drogowy, olej i odpady gumowe 
oraz drobiny rdzy ze wszystkich powierzchni 
wykonanych ze stali , metali lekkich.
Przy regularnym stowowaniu tworzy warstwę 
ochronną (efekt easy-to-clean) 

pH - 7.
charakterysyczny zapach: wiśniowy

Uwaga:
Nie stosować na gorące felgi. Nie stosować 
w miejscach bardzo nasłonecznionych. Nie 
dopuścić do zaschnięcia na czyszczonych po-
wierzchniach. 
Chronić przed przemrożeniem.

Produkty dodatkowe:

Szczotka do felg 
Art. Nr  0891 350 211 

Szczotka do mycia ręcznego 
Art. Nr  0891 350 102 Dane zawarte w powyższej karcie opierają się tylko na bazie naszych doświadczeń. Przed użyciem zalecane jest przeprowadze-

nie własnych prób. Pro¬dukt do użytku zawodowego i profesjonalnego.
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Pojemność Art. Nr Pak./szt.
400 ml 0893 476 500 1/6


