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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

Vebatec ABR 
Allzweck Bio Reiniger 
Allzweck Bio - Reiniger viskos 
Konzentrat 

• Może być stosowany w 
przemyśle, handlu i gospodarstwo 
domowe 

• Do usunięcia: bitum, olej, smar, 
Plamy proteinowe i wiele innych. 

• Biodegradowalny zgodnie z 
Dyrektywy WE 

• Rozpuszczalny w wodzie i wolny 
od fosforanów 

• Doskonała przyczepność podczas 
Zastosowanie w trudnych 
sytuacjach 

• Odporność ogniowa i 
przeciwwybuchowa 

OPIS: 
VEBATEC-ABR jest bardzo efektywny. 
koncentrat czyszczący na bazie wody, o 
wysokim stężeniu ze środkami 
powierzchniowo czynnymi, które 
zmniejszają napięcie powierzchniowe a 
tym samym brud z czyszczonych 
powierzchni ...do przejęcia. Produkt jest 
dostępny w postaci koncentratu i jest 
Rozcieńczalny z wodą, skutecznie 
usuwa kolory, pigmenty, jak również 
zanieczyszczenie olejem, bituminem, 
tłuszczem i białkiem i wiele innych. z 
powierzchni. Ponadto, VEBATEC-ABR 
może być używany jako zamiennik mogą 
być stosowane do CFC, CFC i innych 
rozpuszczalników Ze względu na 

tworzenie się piany podczas aplikacji z 
butelka z ręczną pompką, którą 
sprzątaczka jest w stanie wyczyścić w 
trzymać się ograniczonych pozycji (nad 
głową, w pionie) oraz aby rozwijać jego 
efekt. 

ZASTOSOWANIE: 
VEBATEC - ABR może być stosowany 
uniwersalnie do Czyszczenie i 
odtłuszczanie obrabiarek 
przemysłowych i maszynowych obiekty 
w całym przemyśle, handlu i 
gospodarstwa domowego są stosowane 
np. na szkle, plastiku, metalu, 
Wykładziny podłogowe, beton, drewno, 
itp. 

PROCESOWANIE: 
VEBATEC-ABR powinien być 
skoncentrowany może być używany. 
Rozcieńczanie środka czyszczącego 
wodą w proporcji mieszania 1:40 jest 
możliwe, żelopodobne Konsystencja 
środka czyszczącego zmniejsza się 
jednak wraz z dodaniem wody. Odjazd. 
Po upływie czasu ekspozycji, który 
zależy od rodzaju, siły i wieku 
Zanieczyszczenia można po prostu 
usunąć za pomocą spłukać wodą. Dla 
powłok aluminiowych i cynkowych 
rozcieńczenie nie powinno być mniejsze 
niż 1:30 do 1:40, w przeciwnym razie 
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powłoki aluminiowe i cynkowe są 
usuwane. Na stronie VEBATEC - ABR, 
dołącza do firmy VEBATEC - ABR 
Prawie zamknięta dysza natryskowa, jak 
piana. Im dalej tym bardziej głowica 
opryskująca jest otwarta, im bardziej 
płynny jest VEBATEC - ABR Odjazd. 

Optymalna przyczepność: VEBATEC-
ABR zawiera specjalny Środek 
zagęszczający na bazie polisacharydu, 
który ma dobry przyczepność produktu 
na powierzchniach pionowych, 
przesiewanie lub podobnych 
powierzchni. Więc Optymalnie rozłożyć 
aktywne składniki środka czyszczącego. 

Przyjazny dla 
użytkownika: VEBATEC-ABR to ogień- 
i odporny na eksplozję. Ten wodny 
środek czyszczący jest certyfikowany 
zgodnie z nie podlegający zgłoszeniu na 
mocy niemieckiej ustawy o substancjach 
chemicznych. 

Przyjazny dla środowiska: VEBATEC-
ABR jest wolny od fosforanów. Środki 
powierzchniowo czynne zawarte w 
środku czyszczącym są 
biodegradowalne zgodnie z dyrektywami 
WE. 

Krótkoterminowa ochrona 
antykorozyjna: VEBATEC-ABR nie 
tylko usuwa szybko i skutecznie usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia, ale chroni 
powierzchnie, ponieważ środek 
czyszczący ma inhibitor korozji, który 
zapewnia tymczasową ochronę przed 
Korozja gwarantowana. 

FORMA DOSTAWY: 
Kanistry o pojemności 10 litrów, 
plastikowe butelki o pojemności 1 ltr. 
wraz z głowicą natryskową. 

UWAGA: 
Nasze techniczne zalecenia dotyczące 

zastosowań, które zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą i w oparciu o nasze 
doświadczenie są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
Badane kombinacje materiałów i warunki 
projektowe będzie. Dlatego też prosimy 
o sprawdzenie, czy nasze produkty są 
odpowiednie dla zamierzony cel w 
swoim własnym by samemu sprawdzić 
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za 
produkt pozostaje w ich pełna ważność. 
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