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BRILLIANT ACTIVE CLEANER
Aktivní multifunkční mycí koncentrát.

CHARAKTERISTIKA:
BRILLIANT ACTIVE CLEANER je unikátní, vysoce účinný, příjemně

aromatizovaný alkalický mycí koncentrát. Po aplikaci zůstává dokonale

čistý povrch bez šmouh a nevzhledných map. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte na horké povrchy, 

ani na přímém slunečném záření! 

APLIKACE:

BRILLIANT ACTIVE CLEANER se nejčastěji používá v autoservisech 

a myčkách pro mytí všech typů osobních a nákladních vozidel,

motocyklů, obytných karavanů i zemědělské techniky (traktory,

kombajny, užitková vozidla apod.). 

ŘEDĚNÍ: Produkt se ředí vodou. Doporučené ředění (produkt : voda):

1/ běžná znečištění                             (1 : 50)

2/ silná znečištění                               (1 : 30) 

3/ extrémně silná znečištění              (1 : 10) 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Vozidlo zbavte hrubých nečistot – opláchněte pomocí vysokotlakého čističe (WAP). 

U motocyklů doporučujeme pouze ruční mytí, aby nedošlo k poškození elektroinstalace.

2. Aplikujte BRILLIANT ACTIVE CLEANER pomocí WAP s přisáváním nebo pomocí ručního tlakového

postřikovače v rovnoměrné vrstvě postupně na celé vozidlo, směrem zdola nahoru a nechte krátce působit 

(3 až 5 minut).

3. Celé vozidlo důsledně opláchněte vysokotlakým čističem (WAP), u motocyklů doporučujeme oplach pouze

silným proudem vody.

4. Zbytky vody setřete silikonovou stěrkou nebo vhodnou utěrkou (např. „jelenice“) a aplikujte sušicí vosk

CHEMISTRY DRY WAX BLUE (Art.-Nr.: CH229). Byl-li produkt použit jako prvotní mytí extrémně

znečištěných vozidel, aplikujte nejdříve CHEMISTRY PREMIUM SHAMPOO (Art.-Nr.: CH037). 

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina 

Barva: modrá - tmavá

Báze: hydroxid sodný s příměsí povrchově aktivních látek

Zápach: příjemně aromatizováno

Hustota (při T=20°C): 1,1 g/cm3

pH (při T=20°C): 12 (1% roztok)

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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BRILLIANT ACTIVE CLEANER 1L CHBAC1 1 L CH248 3402 9090

BRILLIANT ACTIVE CLEANER 20L CHBAC20 20 L CH190 3402 9090


