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CARGO FORTE  Espuma alcalina para a limpeza 
de veículos comerciais e chassis 
extremamente sujos. 

 Poupa tempo na limpeza, ou 
seja, o veículo volta à estrada 
rapidamente
Elevado poder de limpeza num curto 
tempo de reacção, 5 minutos no 
máximo.

 Economiza tempo e dinheiro 
com uma mistura precisa
Sem pré-misturar usando a unidade de 
espuma, misturando o produto numa 
proporção garantida de 1:30 (e não a 
convencional 1:10).

O produto é biodegradável
 Exige menos do separador de óleos 
e os registos dos resíduos de água 
(para as inspecções fabris) não são 
negativamente infl uenciados.

 A eliminação não levanta 
problemas
 Os recipientes de 30 L podem ser 
eliminados no sistema DSD (Sistema de 
“Ponto Verde”).

Campos de aplicação:
 Aplicar o Produto de Limpeza Cargo uniformemente na capota, chassis e carroçaria 
a 1 m de distância com uma Máquina de Espuma Activa. Dependendo do grau de 
sujidade, aguardar no máximo 5 minutos. Depois, lavar bem o veículo usando água 
quente pressurizada. Aplicar água generosamente. Lavar de baixo para cima a uma 
distância de 15 - 20 cm.

Atenção:
 O produto não deve secar totalmente!
Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Bidão 30 L 0893 036 030

1
Bidão 200 L 0890 667 1

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabi-
lidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições 
de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a 
qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Artigos complementares:
Máquina de Espuma Activa 24 L
Art.-Nr. 0715 93 850
Qt./Emb. 1
Máquina de Espuma Activa 50 L
Art.-Nr. 0715 93 950 
Qt./Emb. 1

 P 09 1160 |  | HT 14 0031 | MN 13 0241 |  | B 01 0811 | 09 03 070

Características:
Porpoção de mistura 1:30
PH 13.2
Cor Amarelo


