MOL EcoClean-W
motorlemosó
A MOL EcoClean-W egy magas hatóanyagtartalommal rendelkező, vízbázisú zsírtalanító folyadék.
Alkalmazás:
- Erős vízsugárral mossuk le a tisztítandó felületet.
- Lehetőség szerint ecseteléssel, szórással, vagy bemártással vigyük fel tisztítandó felületre.
- 15-20 perc áztatási idő után, a felületen lévő szennyeződéseket fellazítja, feloldja.
- Ezután ismét erős vízsugárra ismét távolítsuk el a szennyeződéseket a felületről.
Erősen szennyezett felületes esetén többszöri áztatás és mosás javasolt.
Festett és lakkozott felületek esetén ne lépjük túl az ajánlott áztatási időt, mert károsodhat a bevonat.
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Tipikus értékek

Külső

sárga, üledék mentes

pH

8,1

Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

1,02

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások
Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve,
gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C - +35°C
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motorlemosó
Rendelési információk
Vámtarifaszám 34022090
Cikkszámok és kiszerelési formák:
19010411 MOL EcoClean-W 1L

1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:
Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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