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 LIMPEZA ACTIVA PARA TUNEIS DE LAVAGEM  Shampoo com PH neutro 
para uma limpeza activa de 
veículos ligeiros e comerciais 
em estações de lavagem 
automática.

 Baseado em tensioactivos de 
limpeza activa
 Excelentes resultados de limpeza. As 
partículas de sujidade são totalmente 
separadas e transportadas com a água.

 A combinação de ingredientes 
especiais auxiliam a 
condutividade das escovas
 Conservação da pintura dos veículos 
e prevenção na  recontaminação das 
escovas.

 Não mancha em conjunto com 
conservantes e secantes
 Pode ser utilizado em conjunto    
com sistemas de recuperação de   
água.

 Propriedades ecológicas
 De acordo com a OCDE ( Organização 
de cooperação e desenvolvimento 
económico) é facilmente biodegradável. 
 Não afecta a função do separador de 
líquidos leves.

Aplicação:
 Limpeza de veículos em estações de lavagem automática.
 Utilizar puro em estações de lavagem automática que dispõem de uma bomba 
doseadora. Diluir 1 parte do produto em 9 partes de água se a dosagem for 
realizada através de injector.

Atenção:
 Não deixar secar! Armazenar em local seco!
Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Bidão 25 L 0893 025 1 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.
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Características:
Porpoção de mistura Puro em máquinas com doseador
Concentração de aplicação 0,02 - 0,2%
Consumo por veículo ca. 12 - 14 ml
PH 7.5
Silicone Isento
Fosfatos Isento
AOX Isento
Cor Amarelo claro


