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RR Customs RRC Car Wash
HARDCORE 1L
Wielozadaniowa Piana
Cena

19,00 zł

Cena poprzednia

22,00 zł

Dostępność

W sprzedaży

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

RRCCHR1

Kod EAN

5903228992315

Producent

RR CUSTOMS

Opis produktu
RRC HARDCORE serii Car Wash to zasadowy dwufazowy wysoko skondensowany preparat do ciężkich zabrudzeń o bardzo
szerokich zastosowaniach, usuwający wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części
aluminiowych itp. Może być stosowany jako piana lub oprysk. Produkt zalecany do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych
powierzchni. Nie zawiera fosforanów.
Jak używać:
• Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.
• Produkt nie powinien posiadać długotrwałego kontaktu z częściami aluminiowymi i innymi stopami
• Dokładnie wymieszać (aż do uzyskania jednolitej barwy)
• Rozcieńczyć wodą zgodnie z tabelą rozcieńczeń.
• Uzyskany roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego
(4-7 atm - w zależności od dyszy) od dolnych partii nadwozia ku górnym.
• Odczekać ok. 30 sekund, a następnie obficie spłukać wodą.

metali lekkich.

Rozcieńczenia:
• Nie stosować czystego koncentratu !!!
• 1:10 ciężkie zabrudzenia
• 1:20 lżejsze zabrudzenia
• 1:100 delikatne zabrudzenia

Przeznaczenie:
• Mycie karoserii samochodów ciężarowych (TIR itp.) oraz osobowych, naczep, kontenerów, plandek, podwozia, części
aluminiowych oraz zewnętrznych części silników.
• Usuwanie wszelkich zabrudzeń, w tym tłustych, oleistych oraz smogu.
• Czyszczenie posadzek, lastryko oraz maszyn przemysłowych.
UWAGI:
• Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.
• Produkt nie powinien posiadać kontaktu długotrwałego kontaktu z częściami
aluminiowymi
używasz na własną odpowiedzialność!

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W
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PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
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