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INSECT REMOVER
Extrémně silný odstraňovač hmyzu.

CHARAKTERISTIKA:
INSECT REMOVER je příjemně parfémovaný prostředek pro

rychlé odstraňování hmyzu a jeho zbytků ze skel vozidel, 

reflektorů, masek a vrchního laku. Je vysoce účinný, rychlý a

zároveň šetrný k místům aplikace. Nenapadá pryžové ani

polykarbonátové díly.  

TIP: lze použít i pro odstraňování běžných provozních nečistot

z karoserií vozidel.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte na horké povrchy, ani na

přímém slunečním záření a nikdy nenechte zaschnout na

místě aplikace!! 

APLIKACE:
INSECT REMOVER se nejčastěji používá v autoservisech a myčkách

jako první krok při mytí všech typů osobních, užitkových i nákladních

vozidel a motocyklů. 

ŘEDĚNÍ: Produkt se ředí vodou. 

Doporučené ředění (produkt : voda) = (1 : 30). 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. INSECT REMOVER nařeďte dle doporučení (0,33 litru produktu na 10 litrů vody). Aplikujte pomocí  

mechanického rozprašovače nebo jiným vhodným způsobem na znečištěné místo. 

2. Nechte krátce působit, dbejte přitom na to, aby nedošlo k zaschnutí produktu na ošetřované ploše.

3. Místo aplikace důsledně opláchněte vysokotlakým čističem (WAP), aby bylo zaručeno spláchnutí zbytků

hmyzu spolu s produktem.

4. Zbytky vody setřete utěrkou CHEMISTRY MICROFIBRE CLOTH PRO - WIPE GREY (Art.-Nr.: CH80137).

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina  ///// Barva: žlutá, čirá  

Zápach: příjemně aromatizovaná tekutina

Báze: aminoetanol

Příměsy: povrchově aktivní látky, parfém

Hustota (při T=20°C): 1,1 g/cm3

pH (při T=20°C): ca. 11,5

SKLADOVÁNÍ: 
3 roky na suchém místě za běžných 

skladovacích teplot. Nesmí zmrznout.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce. 

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ! 
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