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

Vebatec Caravan 
Reiniger 
Stężony koncentrat 
wodorozcieńczalny 

• Do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego 

• Usuwa: olej, tłuszcz, sadzę, pył 
hamulcowy, pozostałości 
żywności, pyłki + pyłki, 
pozostałości po owadach, 
zabrudzenia białkowe 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 - CARAVAN REINIGER to 
bardzo skuteczny, wodorozcieńczalny, 
silnie skoncentrowany Koncentrat 
czyszczący ze środkami powierzchniowo 
czynnymi, które zmniejszają napięcie 
powierzchniowe i tym samym usuwają 
brud z czyszczonych powierzchni z 
powierzchni przeznaczonych do 
oczyszczenia. Produkt jest dostępny w 
postaci koncentratu i może być 
rozcieńczany wodą, skutecznie usuwa: 
olej-, Bitum, tłuszcz i zabrudzenia 
białkowe, pył hamulcowy, pyłki i pyłki, 

pozostałości po owadach i wiele innych 
z Powierzchnie. 

ZASTOSOWANIE: 
VEBATEC - CARAVAN REINIGER to 
odpowiednie do przedmiotów i 
powierzchni, np. wykonanych ze szkła, 
Plastik, metal, wykładziny podłogowe, 
drewno, itp. Do czyszczenia np. 
zewnętrznej części pojazdu, komory 
silnika, markizy, markizy, plandeki, 
meble plastikowe, szkło i Powierzchnie 
plastikowe, urządzenia kuchenne, w tym 
piekarnik, piec, Płyta ceramiczna, 
naczynia i wiele innych. 

PROCESOWANIE: 
VEBATEC - CARAVAN REINIGER 
powinien może być używany w sposób 
skoncentrowany. Rozcieńczenie Możliwy 
jest środek czyszczący z wodą w 
stosunku 1:40, żelowa konsystencja 
środka czyszczącego zmniejsza się 
wraz z Dodatek wody wyłączony. 
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 mogą być 
usunięte. Poprzez wyciskanie środka 
czyszczącego z prawie zamkniętym 
Dysza rozpylająca, stopnie VEBATEC - 
CARAVAN REINIGER pieniący się i 
dlatego przylega nawet w ograniczonych 
pozycjach (np. nad głową na okapach 
kuchennych) i dlatego może być 
rozwijać swoją siłę czyszczącą przez 
długi czas. Ze wzrostem Rozcieńczenie 
środka czyszczącego odbiera zdolność 
Spienianie się. 
Przy ogrzewaniu do 40°C - 60°C moc 
czyszczenia może wynosić z VEBATEC 
- CARAVAN REINIGER. (np. 
czyszczenie patelni z przypalonymi 
resztkami żywności) 

Optymalna przyczepność: VEBATEC - 
CARAVAN REINIGER zawiera 
specjalne zagęszczacze na bazie 
polisacharydów, które posiadają dobra 
przyczepność produktu na 
powierzchniach pionowych, Sito lub 
podobne powierzchnie. Więc Optymalnie 
rozłożyć aktywne składniki środka 
czyszczącego. 

Przyjazny dla użytkownika: VEBATEC 
- CARAVAN REINIGER to odporne na 
ogień i eksplozję. Ten środek 
czyszczący na bazie wody nie jest 
dozwolone na mocy niemieckiej ustawy 
o substancjach chemicznych pod 
warunkiem złożenia deklaracji. 

Przyjazny dla środowiska: VEBATEC - 
CARAVAN REINIGER to Bez 
fosforanów. Środkami powierzchniowo 
czynnymi zawartymi w środku 
czyszczącym są ulegające biodegradacji 
zgodnie z wytycznymi w sprawie EG. 

Krótkoterminowa ochrona 
antykorozyjna: VEBATEC - 
KARAWANA REINIGER nie tylko 
szybko i skutecznie usuwa wszelkie ale 

chroni powierzchnie, ponieważ środek 
czyszczący zawiera inhibitor korozji, 
który posiada gwarancja tymczasowej 
ochrony przed korozją. 

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

UWAGA: 
Nasze zalecenia dotyczące technologii 
aplikacji, które na podstawie naszego 
doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
kombinacje materiałów i warunków 
konstrukcyjnych. Dlatego prosimy, aby 
nasze produkty ich przydatność do 
zamierzonego celu by sami sprawdzali 
dane na własną odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za produkt pozostaje 
w pełni ważna. 
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