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Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores 
eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det 
store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da 
design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne 
publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter 
uden forudgående varsel.

Soudal A/S Ferrarivej 2 DK - 7100 Vejle
Tel: +45 45-81.18.60 Fax: +45 45-81.18.70 www.soudal.com

Specifikationer
Basis Vandbaseret rengøringsskum
Konsistens Væske
Påførings temperatur 5 °C → 35 °C
* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed og type underlag. ** Disse oplysninger 
vedrører fuldt hærdet produkt.

Produkt beskrivelse
Højkvalitets koncentreret rengøringsskumspray 
til at få rene fælge, der giver en langvarig 
rengøringseffekt.

Egenskaber
 Rengør og beskytter.
 Drypper ikke
 Pletter ikke
 Extrem modstandsdygtighed over for 

snavs
 Gode rengørings egenskaber

Applikationer
 Eksklusiv ikke-dryp og ingen effekter på 

farveændring, hvilket sikrer en fuldstændig 
fjernelse af snavs, der er ophobet på 
hjuloverfladerne.

 Velegnet til aluminiums- og plastfælge, der 
giver fremragende rengøringsegenskaber 
på grund af den lodrette stabilitet, når den 
påføres som en skum.

Emballage
Farve: transparent
Emballage: 400 ml aerosol

Holdbarhed
3 år i uåbnet emballage i tørt og køligt miljø 
ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

Overflader
Overflader: Plastik og metaller

Påføringsmetode
Påføringsmetode: Ryst inden brug og påfør 
generøst, og lad den virke. Fjern snavs med en 
rengøringsbørste til hjul og skyl grundigt.
 

Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger
Anvend almindelige industrielle hygiejne. 
Anvend kun i godt ventilerede områder. I 
tilfælde af kontakt med øjnene, vask straks 
med rigeligt vand.
Farligt. Repsekter forholdsreglerne for 
anvendelse.

Ansvar
Indholdet af dette tekniske datablad er 
resultatet af test, overvågning og erfaring. Det 
har generel karakter og udgør ikke noget 
ansvar. Det er brugerens ansvar at med sine 
egne test afgøre, om produktet er egnet til 
applikationen.


