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WHEEL CLEANER PRO 5L.
Bezpečný čistič disků a ALU ráfků, motorů,

průmyslových součástek a silně znečištěných povrchů.

CHARAKTERISTIKA:
WHEEL CLEANER PRO je vysoce koncentrovaný, bezdotykový čisticí 

prostředek na hliníkové disky, kola z lehkých slitin a silně znečištěné 

motory. Z povrchu snadno odstraní znečištěný a zoxidovaný nános, je

vynikající na odstraňování brzdového prachu usazeného na ráfcích. 

Účinně odstraňuje hmyz a jeho pozůstatky ze všech skleněných, 

lakovaných a plastových povrchů. Nenarušuje strukturu betonových 

podlah a je bezpečný ke keramické dlažbě. 

Produkt neobsahuje žádné kyseliny. 

APLIKACE:
WHEEL CLEANER PRO se používá na pravidelné čištění keramických 

obkladů myček a výrobních hal, na celkové čištění a odmašťování

kovových součástí strojů a zařízení, ropných plošin, zaolejovaných 

ploch a podlah (včetně betónových), ale i na odmašťování hliníkových

součástek (hliník po úpravě). V automobilovém průmyslu se používá 

na čištění hliníkových disků kol, kol z lehkých slitin, silně znečištěných 

motorů a k odstraňování hmyzu ze skel, karoserie i plastů.

ŘEDĚNÍ (produkt : voda) vždy v závislosti na síle znečištění: 

pro silná znečištění (např. motory, plošiny apod.):   neředit

pro středně silná znečištění (disky kol, ALU ráfky): 1:1 až 1:2

ostatní povrchy (včetně kachliček, laků a podlah):   1:10

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Nastříkejte produkt na povrch, který má být čištěn a nechte působit 

po dobu 1 min. až 5 min. V případě zaschnutí aplikaci opakujte. 

2. Opláchněte kola a jiné znečištěné plochy tlakovým mytím, extrémně

špinavá kola očistěte houbou nebo kartáčem. 

3. Nepoužívejte na horký povrch!!! 

4. Nepoužívejte na neupravený hliník!

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina / silně alkalická

Báze: hydroxid draselný s příměsí povrchově aktivních látek

Barva: čirá 

Zápach: bez výrazného zápachu / slabě po surovinách

Počáteční bod varu: > 100°C (voda)

Obsah VOC: 0 % 

SKLADOVÁNÍ: 
3 roky na suchém a chladném místě.

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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