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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec ABR 
Allzweck Bio Reiniger 
Çok amaçlı organik temizleyici, viskoz 
konsantre 

• Endüstride, zanaatta kullanılabilir 
ve ev 

• Ayırmak: Bitüm, yağ, gres, 
Protein kontaminasyonu ve çok 
daha fazlası. 

• Göre biyolojik olarak 
parçalanabilir EC direktifleri 

• Suda çözünür u. fosfat içermez 
• Ne zaman mükemmel yapışma 

Zor durumlarda kullanın 
• Ateş ve. patlamaya dayanıklı 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC-ABR oldukça etkilidir, su 
bazlı, yüksek konsantrasyonlu temizlik 
konsantresi yüzey gerilimini azaltan 
yüzey aktif maddelerle u. böylece 
temizlenecek yüzeylerdeki kir soyulmak. 
Ürün konsantre olarak mevcuttur ve Su 
ile seyreltilebilir, boyaları, pigment 
boyaları etkin bir şekilde temizler yanı 
sıra yağ, bitüm, gres ve protein 
kontaminasyonu ve çok daha fazlası. 
yüzeylerden. VEBATEC-ABR, yedek 
olarak da kullanılabilir CHC'ler, CFC'ler 
ve diğer çözücüler için. Uygulama 
sırasında köpük oluşması nedeniyle El 
pompalı şişe temizleyicinin kullanması 
mümkündür Çıkmaza bağlı kalmak (baş 
üstü, dikey) ve etkisini geliştirmek için. 

UYGULAMA: 
VEBATEC - ABR evrensel olarak 
kullanılabilir Temizleme u. Endüstriyel ve 

makinenin yağdan arındırılması Sanayi, 
zanaat ve zanaat boyunca kuruluşlar Ev, 
ör. cam, plastik, metal, Zemin 
kaplaması, beton, ahşap ve çok daha 
fazlası. 

İŞLEME: 
VEBATEC-ABR odaklanmalı 
kullanılabilir. Temizleyicinin suyla 
seyreltilmesi 1:40 karışım oranında jel 
benzeri Ancak su ilavesi ile 
temizleyicinin kıvamı artar. itibaren. 
Türüne, gücüne ve yaşına bağlı olan 
maruz kalma süresine göre kirlenme 
oluşur, kir kolayca gelebilir Su ile 
durulanır. Alüminyum olması durumunda 
ve Çinko kaplamalar seyreltme 1:30 ila 
1: 40'tan az olmamalıdır, aksi takdirde 
alüminyum u. Çinko kaplamalar kaldırılır. 
Şurada: El spreyi şişesiyle işleme 
VEBATEC - ABR'ye katıldı köpük gibi 
neredeyse kapalı püskürtme nozulu. 
Daha uzak Sprey kafası açılırsa 
VEBATEC - ABR o kadar sıvı olur dışarı. 

Optimal yapışma: VEBATEC-ABR özel 
içerir İyi olan polisakkarit bazlı 
koyulaştırıcı Ürünün dikey yüzeylere, 
eleklere yapışması veya benzer 
yüzeyler. Yani Temizleyicinin aktif 
bileşenlerini optimum şekilde geliştirin. 

http://www.vebatec.de/
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Kullanıcı dostu: VEBATEC-ABR ateştir 
ve patlamaya dayanıklı. Bu su bazlı 
temizleyici sonra Alman Kimyasallar 
Yasası uyarınca beyana tabi değildir. 

Çevre dostu: VEBATEC-ABR fosfat 
içermez. Temizleyicide bulunan yüzey 
aktif maddeler biyolojik olarak 
parçalanabilir göre EC direktifleri. 

Kısa süreli korozyon 
koruması: VEBATEC-ABR yalnızca 
hızlı ve etkili bir şekilde herhangi bir 
kirlilik, ancak yüzeyleri korur çünkü 
temizleyicinin Karşı geçici koruma 
sağlayan korozyon inhibitörü içerir. 
Korozyon garantilidir. 

TESLİMAT FORMU: 
10 litrelik bidon, 1 litrelik plastik şişeler 
dahil. Sprey ağızlığı. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 
kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu 
kalır tamamen geçerliliği. 
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