
POWER WASH
ALUMINIUM & FLYVERUSTALUMINIUM & FLYVERUST

Blå /gul
1,0 kg/L
Opbevares fros  rit
2
200L, 20L, 4L
632.1 
Power Wash
632.2
Power Wash MAX

Farve :
Densitet :

Flydetemp :
pH :

Emballage :
Art.nr :

Art.nr :

632

EFFEKTIVT
Power Wash er et meget kra  igt 
rengøringsmiddel  l aluminiums-
dele, rus  rit stål og fælge. 

FJERNER HURTIGT
Opløser hur  gt oxideringer, brem-
sestøv og misfarvninger fra alumini-
um og fælge samt rustbelægninger 
på rus  rit stål uden bearbejdning.

ANVENDES PÅ
• Aluminiumsdele
• Rus  rit
• Lakerede stål- og alufælge
• Skabe på lastbiltrailere
• Flyverust på autolak
• Skader ikke lak, gummi og plast

BENYT IKKE PÅ
• Glas (ma  eres)
• Aluminiumsbåde 
• Højglanspolerede fælge på lastbi-

ler - Alcoa og Durabrigt el. lign.

ERSTATTER IKKE VASK M.M
Power Wash opløser og  erner IKKE 
fedt og asfalt men udelukkende 
bremsestøv og oxideringer

STØRRE OVERFLADER
E  er påføring på større overfl ader skal 
disse behandles med en vaskesvamp 
for at forhindre at produktet løber og 
laver striber på f.eks. skabe på last-
vognstrailere

FJERNER FLYVERUST
Power Wash MAX er en ekstra kra  ig 
version  l bor  agning af større 
mængder fl yverust på køretøjer og 
lastvognstrailere m.m.

APPLICERING
1. Test først på en mindre overfl ade.
2. Påføres bedst med lavtrykssprøjte.
3. Lad virke i ca. 2-5 minu  er
    må IKKE tørre.
4. Brug eventuelt børste eller svamp.
5. Afspul med rigeligt vand.
6. Gentag behandlingen ind  l ønsket
     resultat opnås.

OBS!
• Aluminium blicer normalt lysere!
• Beskyt glas imod stænk (ma  eres)
• Opbevares fros  rit
• Benyt IKKE på fl ader over +35°C
• Rengør lavtrykssprøjte med vand

#632 Power Wash og Power Wash Max er to meget kra  fulde 
rengøringsmidler  l aluminium, rus  rit stål og maledefælge. Fjer-
ner hur  gt og eff ek  vt oxideringer fra aluminium og rustbelæg-
ninger på rus  rit stål samt fl yverust på lastvognstrailere m.m.

engn ør lavtrykssprøjjtetee mmed vvandyy p øj
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Resultat e  er 3 minuter
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