ULTRA SHINE
FORDONSTVÄTT & LACKSKYDD
#625 Ultra Shine är en av de eﬀektivaste, alkaliska fordonstvättmedlen på marknaden. Innehåller lackskydd-, glans- och
avrinningsmedel. Skyddar och ger lacken en mycket hög glans.
Vid svampning ökar eﬀekten och ger en polerad ytfinish.
EFFEKTIVT
Ultra Shine är e eﬀek vt, och
mycket högkoncentrerat fordonstvä medel. Innehåller lackskydds-,
avrinnings- och glansmedel som
ger lacken en blank y inish.
Svampning ökar blankheten då det
har en polerande eﬀekt.
MYCKET EKONOMISKT
Den höga koncentra onen gör
Ultra Shine mycket ekonomisk.
Inblandningen (doseringen) i va en
är 50 % lägre än de flesta andra
förekommande fordonstvä medel.
AVLÄGSNAR
• Enklare asfaltsstänk
• Insekter
• Smuts
• Trafikfilm
• Vägsalt
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Alla typer av fordon
• Båtar (däcktvä )
• Hemmet
• Husvagnar
• Industrigolv
• Fordonskapell
• Presenningar & gummi
DOSERING MED VATTEN
• Lä smuts 1: 50 - 1: 200
• Hård smuts 1: 10 - 1: 40
• Fordon sommar 1: 40 - 1: 200
• Fordon vinter 1: 20 - 1: 50

FÖRDELAR
• Ekonomiskt
• Hög koncentra on
• Lackskyddsmedel
• Glansmedel
• Avrinningsmedel
• Lä biologiskt nedbrytbar
• Naturvänliga tensider
• Mjukmedel för va en
• Problemfri vid oljeseparering
• Ersä er mikroemulsioner
• PH 10,5
TVÄTTA RÄTT:
1. Applicera tvä medlet nerifrån
och upp!
2. Spolas av nerifrån och upp alt.
i riktning mot ren, avspolad yta.
3. För hög dosering kan göra a
medlet blir svår a avlägsna,
och ger e sämre resultat.
OBSERVERA
• Används ej i direkt soljus
• Ej på ytor över +35°C
• Förvaras fros ri
SKUMUTRUSTNING
För bä re tvä resultat och <70 %
kortare tvä d, vilket är önskvärt
på större fordon. Fråga e er vår
skum utrustning som kopplas in
på högtryckstvä ar Art.nr: SK 200

625

FÖRPACKNING : IBC, 200, 20 & 4 L
ART : 625

