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Farve :
Base :

Densitet :
Flydetemp :

pH :
Emballage :

Art.nr :

Gul
Alkalisk
1,1 kg/L
0°C
14,5
IBC, 200L, 25L
627

HYPER WASH
TRUCK WASK  EASY OFFTRUCK WASK  EASY OFF
#627 Hyper Wash er et højkoncentreret alkaliskvaskemiddel  l 
industrikøretøjer. Løser de meste ekstreme vaskeopgaver uden 
brug af børste. Giver bedst resultat ved brug af skumlanse eller 
skumudlægger og afspulning med højtryksrens.

EFFEKTIVT
Hyper Wash er vores mest kra  fulde 
vaskemiddel  l børstefri vask af, føre-
huse og fælge med et enestående re-
sultat. Til alle typer tunge køretøjer, 
biler, både, presenninger og industri-
gulve. Fremragende  l børstevask, 
børstefri vask, skumsystemer, manu-
elle foamere og skumudlæggere.

OPLØSER 
• Snavs
• Fed  ilm
• Trafi kfi lm
• Insekter
• Mindre asfaltstænk
• Ikke fastbrændt vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER
• Alle typer køretøjer og overfl ader*
• Presenninger
• Både
• Industrigulve

DOSERING I VAND
• Manuel foamer 1:10-1:50 / 10-2%
• Skumlanse 1:10-1:30 / 10-3%
• Fælge 1:10-1:20 / 10-5%
• Insekter 1:20 / 5%
• Forvask 1:50-1:100 /2-1%
• Børstevask (auto) 4-20 ml / bil
• Børstefrivask (auto) 80-200 ml / bil
• Manuelvask 30-80 ml / bil

FORDELE
• Poleringseff ekt
• Rengør fælge og dæk
• Fjerner insekter
• Fri for natriumhydroxid og NTA
• Indeholder an  korrosivestoff er
• Biologisknedbrydelig 648/2004
• Problemfri i olieudskiller

KORREKT BRUG:
1. Påføres nedefra og op.
2. Lad virke i 3-6 minu  er, må          
    IKKE tørre
3. Spul af nedefra og op i retning af          
     den rene overfl ade på større        
     køretøjer

TIL SKUMUDSTYR
Hyper Wash udviser høj funk  on 
ved brug af skumlanse eller sku-
mudlægger. Ved brug af skumudstyr 
reduceres vaske  den med op  l 70 
%, hvilket er særlige fordelag  gt på 
større industrikøretøjer - (Spørg vores 
konsulenter e  er vores skumudstyr)

OBS!
• Anvend IKKE i direkte sollys
• Brug IKKE på fl ader over +35°C
• Må IKKE tørre før afspulning
• *Benyt IKKE på motorcykler
• *Mørklak eller lak af ældredato 

skal a  øles med vand inden app-
licering.

• Opbevares fros  rit
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