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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Caravan 
Reiniger 
Konsantre su ile seyreltilebilir 

• İç ve dış mekan kullanımı için 
• Çıkarır: yağ, gres, kurum, fren 

tozu, yiyecek artıkları, polen + 
polen, böcek artıkları, 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 - CARAVAN REINIGER, son 
derece etkili, su bazlı, yüksek konsantre 
Yüzey gerilimini azaltan ve böylece kiri 
de temizleyen yüzey aktif maddelerle 
temizleme konsantresi Temizleme 
yüzeylerini çıkarın. Ürün konsantre 
olarak mevcuttur önce ve suyla 
seyreltilebilir, etkili bir şekilde çıkarır: 
yağ, Bitüm, gres ve protein kirliliği, fren 
tozu, Polen ve Polen, böcek kalıntıları ve 
çok daha fazlası. of Yüzeyler. 

UYGULAMA: 
VEBATEC - CARAVAN REINIGER 
nesneler ve yüzeyler için uygundur, örn. 
camdan, Plastik, metal, döşeme, ahşap 
ve çok daha fazlası. Örneğin temizlik için 
araç dış cildi, motor bölmesi, Tenteler, 
tenteler, brandalar, plastik mobilyalar, 
cam ve Plastik yüzeyler, fırın, soba dahil 
mutfak aletleri, Seramik ocak, tabak 
takımı ve çok daha fazlası. 

İŞLEME: 
VEBATEC - CARAVAN CLEANER, 
konsantre olarak kullanılabilir. Bir 
seyreltme 1:40 karışım oranında su ile 
deterjan mümkündür, bununla birlikte, 
temizleyicinin jel benzeri kıvamı, Su 
ilavesi. 
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 
çıkarılabilir. Süpürgeyi neredeyse kapalı 
bir şekilde sıkarak Püskürtme başlığı, 
VEBATEC - CARAVAN CLEANER'a 
girer köpük benzeri ve bu nedenle zor 
durumlarda bile yapışır (ör. 
davlumbazların üzerinde) ve bu nedenle 
aşırı uzun süre temizleme gücünü 
geliştirir. Yükselmekle birlikte 
Temizleyicinin seyreltilmesi, 
Köpüklenme. 
40 ° C - 60 ° C'ye kadar ısıtarak 
temizleme gücü VEBATEC - CARAVAN 
REINIGER'dan. (örn. yanmış yemek 
artıkları olan tavaları temizlemek) 
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Optimal yapışma: : VEBATEC - 
CARAVAN CLEANER şunları içerir: özel 
polisakkarit esaslı koyulaştırıcılar ürünün 
dikey yüzeylere iyi yapışması, Yedi veya 
benzer yüzeyleri etkileyin. Yani 
Temizleyicinin aktif bileşenlerini optimum 
şekilde geliştirin. 

Kullanıcı dostu: VEBATEC - 
CARAVAN REINIGER yangına ve 
patlamaya dayanıklı. Bu su bazlı 
temizleyici Alman Kimyasallar Yasasına 
göre değil beyana tabidir. 

Çevre dostu: VEBATEC - CARAVAN 
REINIGER fosfat içermez. Temizleyicide 
bulunan yüzey aktif maddeler biyolojik 
olarak parçalanabilir acc. EC direktifleri. 

Kısa süreli korozyon 
koruması: VEBATEC - KARAVAN 
REINIGER yalnızca her şeyi hızlı ve 
etkili bir şekilde ortadan kaldırmakla 
kalmaz Kirlenme gibi yüzeyleri korur, 
Temizleyici, aşağıdaki özelliklere sahip 
bir korozyon önleyici içerir. garantili 
korozyona karşı geçici koruma. 

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

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları u. yapıcı 
koşullar kontrol edilir. Bu nedenle, 
ürünlerimizin amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu 
kontrol etmek için. Ürün sorumluluğu 
tamamen geçerlidir. 
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