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PREMIUM RIM CLEANER Produto de limpeza especial 
sem substâncias ácidas para 
todas as jantes de aço e liga 
leve.

Indica o efeito através da 
mudança da cor

Limpeza fácil
A jante é protegida com uma película 
protetora que reduz a aderência do pó 
dos travões.

Concentração de substâncias 
ativas efi cientes, isentas de 
ácidos
•  Não é agressivo para as jantes e as 

porcas da roda
•  Também remove partículas de 

oxidação
•  Aplicação simples e económica

Lata de aerossol com ar puro 
como propelente
•  Pulveriza 360°em qualquer posição
• Imagem de pulverização perfeita

Não utiliza nenhum gás 
propelente infl amável ou nocivo

Nenhuma mistura do produto 
com gás propelente
• Esvaziamento quase completo
• Óptima proteção do produto

Seguro
•  Não forma misturas explosivas de 

vapor/ar.
•  Não provoca danos/erros num 

separador coalescente se for 
corretamente utilizado.

Campos de aplicação:
Limpeza rápida de todas as jantes de 
aço e liga leve, assim como tampões de 
roda.

Aplicação:
Pulverizar uniformemente a curta 
distância (ca. 20 cm) sobre a jante. De 
acordo com o grau de sujidade deixar 
atuar durante 3–5 minutos. Durante o 
tempo de reação a substância muda de 
vermelho para violeta. De seguida 
enxaguar com jato de água ou máquina 
de alta pressão. É possível reforçar a 
ação de limpeza, sobretudo nas 
sujidades difíceis, usando a escova 
manual ou a escova para jantes.

Características:
A combinação de substâncias não 
ácidas remove sujidade difícil como, pó 
de travões, sujidade da estrada, 
resíduos de óleo e borracha e partículas 
de oxidação das jantes de aço e liga 
leve. A jante é protegida com uma 
película protetora que reduz a 
aderência do pó dos travões! 
Valor pH: 7. 
Não forma nenhuma mistura explosiva 
vapor/ar.
Odor: Característico/Cereja.

Nota:
Não utilizar em jantes quentes ou 
expostas diretamente ao sol e não 
deixar secar. Proteger da geada.

Artigos complementares:

Escova para jantes
Art.-Nr. 0891 350 211

Escova manual
Art.-Nr. 0891 350 102
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Embalagem Cont. Art.-Nr. Qt./Emb.
Aerossol 400 ml 0893 476 500 1/6
Bidão 5 l 0893 476 505 1
Bidão 20 l 0893 476 520 1
Pulverizador,
vazio 1 l 0891 503 004 1

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. 
São necessários testes prévios! Consulte a fi cha técnia para obter mais informações.
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