Technisches prospect
Curat ● Proteja ● Menţine
Curățător de roți ILKA-V8S
Detergent puternic acid pentru murdăria încăpățânată pe jante, cu proprietăți antistatice și
protecție împotriva coroziunii, acid

caracteristici

Detergentul pentru jante ILKA-V8S este un concentrat acid foarte eficient de
curățare. Curățătorul pentru jante ILKA-V8S elimină rapid murdăria încăpățânată, cum ar fi
praful de frână ars, grăsimea, uleiul, rugina, varul, ceara și murdăria rutieră de pe
suprafețele menționate mai sus. Curățătorul pentru roți ILKA-V8S are o proprietate
antistatică și o protecție împotriva coroziunii.
Domenii de aplicare

Curățătorul pentru jante ILKA-V8S este utilizat pentru murdăria jantelor din aluminiu,
jantelor ușoare din metal și oțel, capacelor butucului mașinilor, jantelor mașinilor,
camioanelor și motocicletelor.



Fisa tehnica



Fișa cu date de securitate

Date
Notele noastre tehnice de aplicare se bazează pe examinări aprofundate în laborator și pe experiența practică. Deoarece cererea și prelucrarea sunt
în afara controlului nostru, nici o răspundere a producătorului poate fi derivat din conținutul prospectului. Este esențial să se creeze suprafețe
eșantion înainte de prelucrare. Odată cu publicarea acestui prospect tehnic, versiunile mai vechi își pierd valabilitatea. Versiunea I/2017
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Clasa de pericol: corozivă
Valoarea pH-ului: 1
Culoare:
Forma: lichid
Consum: după încercare și diluare
Temperatura: rezistentă la îngheț
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