
Descrição
Com indicador de sujidade
Para a limpeza suave, mas profunda, de todos os jan-
tes em alumínio ou aço. Previne as novas sujidades
mais persistentes. O cuidado regular dá às jantes um
alto brilho e uma maior durabilidade. As jantes pare-
cem como novas. O Limpador Especial de Jantes é al-
tamente biodegradável. Não contém ácidos.

Características
isento de ácidos-
poder molhante muito elevado-
biologicamente degradável-
limpa e protege-
excelente poder de limpeza-

Dados técnicos
Odor charakteristisch /

characteristic
Base Tenside / surfactants
Forma flüssig / liquid
Densidade a 20°C 1,09 g/cm³
Côr / aspecto gelb / yellow
Valor ph 7-8

Campos de utilização
Especialmente usado para o tratamento, a limpeza e
a conservação da integridade de todos os tipos de jan-
tes em metal. Ideal também antes da lavagem auto-
mática do automóvel. Não aplicar em jantes quentes
ou sobre a incidência directa dos raios solares.

Utilização
Agitar com força antes da utilização. Em seguida,
aplicar uniformemente o produto especial de limpeza
para jantes sobre as jantes sujas. Nota: Dependendo
se se acciona o manípulo devagar ou depressa, a su-
perfície pulverizada tem um aspecto diferente (espa-
lhada ou precisa). De acordo com o grau de sujidade,
deixar actuar durante 5 a 7 minutos, não deixando no
entanto secar. No caso de sujidades entranhadas,
ajudar com uma esponja ou escova. O processo de
limpeza pode controlar-se visualmente observando a
mudança de cor do produto na jante e atinge o ponto
ideal quando esta passa a violeta. Em seguida, enxa-
guar a sujidade resultante e os restos do produto de
limpeza com jacto de água abundante.

Embalagens disponíveis
1 l Garrafa pulverizadora
plástico

1597
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A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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