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Motor Yýkama
Motor, motor bölmesi ve þanzýman için çevre
uyumlu ve güçlü motor temizleyici.

Özellikler
l Yað, gres ve diðer kirleri hýzlý ve esas-

lý bir þekilde temizler.
l Çok iyi temizleme performansý.
l Biyolojik olarak indirgenme oraný

≥ %95 (OECD ve kapalý þiþe testi).
l Ö-standardý testine göre hýz ayrýþabi-

lir B 5105, çünkü yaðlý ve gresli kir
sübyeleþmez , aksine altýna girilerek
yerinden sökülür. Bu sayede oluþan
atýk su hafif yað ayýrýcýlar yardýmýyla
ayrýþtýrýlýr.

l PH deðeri 8,5.
l AOX bileþikleri, organik çözücüler,

fosfatlar ve kompleks maddeler içer-
mez.

l Hafif viskoz (thixotrop), bu sayede
düþey yüzeylerde de ideal temizleme
etkisi vardýr.

l Cilt dostudur.
l Hassas yüzeyleri tahriþ etmez.
l Silikon içermez.Sonuç

l Motor, motor bölmesi ve þanzýman
çevreye zarar vermeden esaslý olarak
temizlenir, bu esnada alüminyum,
kalay, çinko, ayrýca boyanmýþ yüzey-
ler, plastikler ve lastik aksam tahriþ
edici maddelerin bulunmayýþý nede-
niyle ve nötr pH ortamý dolayýsýyla
zarar görmez.

Uygulamalar
1. Motor temizliði pompalý sprey þiþesi
veya köpük tabancasý ile yapýlýr  
Art.-Nr. 0891 612
Motor yýkayýcý seyreltilmeden motor,
motor bölümü ve þanzýman üzerine
püskürtülmelidir. Kýsa bir etkime süre-
sinden sonra buhar püskürtücü ile iyice
durulanmalýdýr.
2. HD (Yüksek basýnç) cihazý ile motor
temizleme. Karýþtýrma oraný 1:1 ile 1:10
arasý
Motor yýkama iþlemi soðuk ve sýcak su
ile  yapýlabilir. Sýcak su temizleme iþle-
mini hýzlandýrýr.

Etkime biçimi
l Motor yýkayýcý hafif viskoz (thixotrop)

olacak þekilde ayarlanmýþtýr,  bu
þekilde yýkayýcý düþey yüzeylerde de
akmadan tutunur ve etkime süresi
boyunca kirin altýna nüfuz ederek
onu ideal bir þekilde çözebilir.

Kimyasal teknik ürünlerde
çevreye tutarlý uyumda yeni
akým.
l Tekniðin son geliþmeleriyle uyumlu

olarak çevre kirlenmesini azaltýr.
l Günlük yaþamda tehlike riskini azal-

týr.
l Hammadde kaynaklarýný korur.
l Çöpü azaltýr.
l Resmi talepleri yerine getirir.
l En yüksek talepler için en iyi kalite.

Taným Ýçerik l Art.-Nr. Amb./Ad.

Bidon 5 0893 013 05
Bidon 20 0893 013 20 1

Plastik fýçý 60 0893 013 60

Musluk
için Art.-Nr. Amb./Ad.

5-l- Bidon 0891 302 01
20-l- Bidon

0891 302 03
1

60-l-Plastik fýçý

14 1260


