
"COMBI WASH FELGEN ULTRA" 
VELGEDE PUHASTUSVEDELIK
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Tihedus

Biolagundatavus

Tööristad

Säilitamine

Ohutusabinõud

Pakend

8,5 - 9,0

Vahugeneraator, pihusti. Pärast töö lõpetamist pesta tööristad veega.

24 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.

Xi - ärritav

Sisaldab natriummercaptoacetat. Allaneelamisel kahjulik Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat 
silmade ärritust.. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist pesta hoolega. Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE 
KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui 
neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord.

Tooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida 
või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab 
erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Tühi, kuiv 
pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti
Pakend on polüetüleenist. Kasutatud loputatud pakend on taaskasutatav. Transpordi pakend on taaskasutatav 
lainepapp ja polüetüleenkile.

 VELGEDE PUHASTUSVEDELIK

1 L; 4 L ; 25 L

1,05 - 1,10 kg/L 
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"Combi Wash Felgen Ultra"- velgedepuhasti wash clean toimeainega on ette nähtud velgede efektiivseks 
puhastamiseks väljaheite gaasidest, tahmast, õlist, bituumenist, roostest, kummist, rasvadest ja ketaste höördumisel 
tekkinud metallijääkidest. Raskendab korduva mustuse teket piduriketastel. Ei sisalda happeid ja fosfaate.  Ei 
kahjusta värvitud/lakitud pindasid.

< 5% аnioonseid pindaktivseid ained,  < 5% mitteionogeenseid PAA, natriummercaptoacetat.

sinine

Kandke (pihustage) puhasti määrdunud osadele ja ketastele. Oodake 3 - 10 minutit kuni pealispind omandab violetse 
värvi. Seejärel eemaldage kiht veesurvega. Raskesti määrdunud pinnad puhastage eelnevalt tugeva harjaga. Mitte 
kasutada ainet kuumadel ketastel. Mitte lasta ainet kuivada puhastataval pinnal. Regulaarne puhastamine tagab 
optimaalse ketaste puhtuse.

Ettevaatust!

> 90%

Viskoossus, V3-4 mm 25 - 35

• ei sisalda happeid ja fosfaate
• efektiivne eemaldab tahmast
• sisaldab natriummercaptoacetaat




