Rengøring køretøjet: F1 Motorrenser 1L

F1 Motorrenser 1L

Motorrensern er en demulgerende, alkalisk rengøringsmiddel til motorer, gear og geardele, aksler osv. Det er også meget velegnet til rengøring
af brændstoftanke, der skal rengøres for mineralaflejringer for at muliggøre rustfjernelse med FERTAN. Han fjerner også de harpikslignende
aflejringer, der undertiden forekommer i brændstoftanke, hvor det her skal kontrolleres, at disse virkelig er løsnet, til hvilket formål, afhængigt af
aflejringens alder, bør der planlægges en forlænget eksponeringstid.

Vurdering: Endnu ikke vurderet
Pris:
Pris inkl. rabat: kr114.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr114.00
Rabat:

Stil et spørgsmål angående dette produkt
Producent: Fertan GmbH

Beskrivelse
For motorer, gearkasser, aksler, drivaksler osv. Sprøjtes motorrenseren i tilfælde af meget kraftig tilsmudsning, gnides derudover med en børste
eller svamp og kan derefter skylles af med vand, vandstråle eller højtryksrenser efter et par minutters eksponering. Ubeskadigede lag maling
angribes ikke. Vær opmærksom på, at vaskevandet altid rengøres korrekt ved hjælp af en olieseparator ved rengøring af mineralforureninger
som olie, fedt osv. Lad aldrig beskidt vaskevand komme ind i kloak og / eller jord. Ved rengøring af indersiden af ??tanken skal bortskaffes
vaskevandet korrekt i overensstemmelse med de relevante regionale forskrifter.
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Da rengøring af forurenede overflader med olie og fedt kun er tilladt i systemer med en olieseparator i dag, blev denne yderst effektive
rengøringsmiddel specielt udviklet, så den adskiller olie / fedt etc. direkte fra olieseparatoren fra vandet og således muliggør en betydelig
reduktion i omkostningerne ved bortskaffelse af slamfangeren . På trods af den høje rengøringsevne angribes maling osv. Ikke.

Fjerner olier, smøres, adskiller olie / fedt og vand i olieseparatoren, angriber ikke sunde overflader som maling, gummi, plast osv. Og
demulgerer.
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ADVARSEL
Advarsler om fare
Forårsager alvorlig øjenirritation. Farligt ved indånding.
Sikkerhedsinstruktioner
Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til rådighed. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå
indånding af støv / røg / gas / tåge / damp / aerosol. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Beskyttelsesbeklædning: slid. HVIS
INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft og træk vejret frit. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser.
Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.

Anmeldelser
Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt
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