
ULTRA CLEAN

633

AUTOSHAMPOOAUTOSHAMPOO
#633 Ultra Clean er et mul  funk  onelt, alkalisk vaskemiddel  l 
bl.a. køretøj. Indeholder blødgørings- og poleringsmidler. Fremra-
gende funk  on som "snow foam" ved brug af skumudlægger. 

EFFEKTIVT
Ultra Clean er et alkalisk rengørings-
middel  l køretøjer. Indeholder pole-
rings- og blødgøringsmidler samt en 
speciel skyllevoks og lakforsegler der 
reducerer fastbrændingen af snavs og 
le  er frem  dige rengøringer.

BLANKE OVERFLADER
Giver autolak en væsentligt blankere 
overfl ade. Brug af svamp eller børste 
øger eff ekten.

APPLICERES SOM "SNOW FOAM"
Ultra Clean giver høj funk  on ved brug 
af skumudlægger. Brug af skumudstyr 
reducerer vaske  den med op  l 70 %, 
hvilket er særlige fordelag  gt på større 
køretøjer - (Spørg vores konsulenter e  er 
vores skumudstyr)

FJERNER 
• Mindre asfaltstænk 
• Snavs
• Trafi kfi lm
• Insekter
• Ikke fastbrændt vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER
Alle typer køretøjer, Både (dækvask)
Autocampere og Campingvogne, Indu-
strigulve, Kalecher, Presenninger 
og Tex  l

OBS!
• Brug IKKE på fl ader over +35°C
• Anvend IKKE i direkte sollys
• Må IKKE tørre inden afspulning
• Opbevares fros  rit

FORDELE
• Eff ek  v
• Lakforsegler
• Glansmiddel
• Nanoskyllevoks
• Blødgøringsmiddel (hårdtvand)
• Let biologisk nedbrydeligt
• Miljøvenlige overfl adeak  ve 

stoff er
• Problemfrit ved olieudskiller 

DOSERING I VAND
• Let snavs 1:30 - 1:100
• Kra  igt snavs 1:10 - 1:30
• Køretøjer sommer 1:30 - 1:100
• Køretøjer vinter  1:10 - 1:30

KORREKT BRUG:
1. Påføres nedefra og op.
2. Lad virke i 3-5 minu  er, må          
    IKKE tørre
3. Spul af nedefra og op i retning     
     af den rene overfl ade på større        
     køretøjer

Gul
Alkalisk
1,025 kg/L
Opbevares fros  rit
10,5
IBC, 200L, 20L, 4L
633

Farve :
Base :

Densitet :
Flydetemp :

pH :
Emballage :

Art.nr :
geger r

5°5°55 CCC

nninnnnggg
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