ԱՆՎԱՀԵՑԵՐ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈւԹ
Կիրառման բնագավառ
Նախատեսված է թեթեւ ﬔտաղից
անվահեցերի արագ մաքրման համար:

Կիրառման եղանակ
Հեղուկը հավասարաչափ եւ ամբողջ
մակերեսով տարածել մաքրվող անվահեցին:
Ուժեղ աղտոտվածությունների կամ անհ
արթ մակերեսների դեպքում մաքրման
արդյունքը ուժեղացնելու համար օգտագործել Würth ձեռքի խոզանակ կամ սպունգ:
Ազդեցության ժամանակը չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Չլաքապատած
ալյուﬕնից անվահեցերի դեպքում չերեվացող տեղում ﬕշտ փորձարկել հեղուկի
համատեղելիությունը մակերեսի հետ:

Անվանումը
Սփրեյ
Կանիստեր
Կանիստեր

Պարուն. Արտիկուլ

Փ./հատ

500 մլ
5լ
20 լ

1/12
1
1

0890 102
0890 102 05
0890 102 20

Թթվային հեղուկ` թեթեւ ﬔտաղից
անվահեցերի համար
Պարունակում է ֆոսֆատիկ թթու
Հեռացնում է նույնիսկ արգելակների
փոշու ուժեղ նստվածքներն ու ձյութի
ցայտերը, ինչպես նաեւ այլ դժվար մաքըրվող աղտոտվածություններ:

Խնայողական օգտագործում
• Ժամանակի և ծախսերի խնայողություն
• Հեղուկի կանոնավոր օգտագործումը կվերականգնի անվահեցերի նախնական տեսքը եւ
կդժվարացնի դրանց հետագա աղտոտվելը:

pH արժեքը՝ 1,0.
Չի պարունակում AOX և սիլիկոն
Ցուցում
Օգտագործե՚լ ﬕայն թեթեւ ﬔտաղից անվահեցերի համար: Չօգտագործե՚լ տաք անվահեհեցերի վրա կամ կիզիչ արեւի տակ: Նյութը չփոշեցրել ﬔքենայի լաքի, քրոﬕց մակերեսների,
փայլեցրած ալյուﬕնի եւ պլաստմասսայի վրա:

Լրասարք
Ձեռքի խոզանակ
Արտիկուլ՝ 0891 350 102

ՄԻՋԱՏՆԵՐ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈւԹ
Կիրառման μնագավառ
Հողմապակի, ռադիատորի ցանց, թափարգել,
լուսարձակներ, համարանիշ եւ այլն:
Կիրառման եղանակ
Հեղուկը փոշեցրել մաքրվող մակերեսի վրա
եւ թողնել ﬕ քանի րոպե: Այնուհետեւ կոշտ
սպունգով հեռացնել լուծված կեղտը: Ուժեղ
աղտոտվածությունների դեպքում
քերծվածքներից խուսափելու համար մաքրող
նյութով մշակելուց առաջ մակերեսը թեթեւ
լվանալ:
Ցուցում. Չօգտագործե՛լ տաք լաքապատ
մակերեսն երի վրա կամ արեւի տակ:
Պահպանե՛լ սառչելուց:

Անվանումը
Ձեռքի սփրեյ
Կանիստեր
Կանիստեր

Պարուն. Արտիկուլ
500 մլ
5լ
20 լ

0893 470
0893 470 5
0893 470 20

Ակտիվ նյութերի բարելավված
համադրություն
Անխնդիր եւ անﬓացորդ հեռացնում է
ﬔքենայի լաքի համար ﬖասակար ﬕջ
ատների հետքերը:
Հեշտ և արագ կիրառում
Հարմ. է լվաց. առաջ ﬔքենայի նախն. մշակ. համար

Չի ﬖասում մակերեսները
Չի ﬖասում լաքը, քրոմը, պլաստմ., ռետինը և այլն:

Ջրի հետ էմուլսիա չի կազմում եւ այդպիսովչի
ծանրաբեռնում հեղուկազատիչի
աշխատանքը (DIN 1999):

pH արժեքը 11,0.
Առանց AOX
Չի պարունակում սիլիկոն

Փ./հատ
1/12
1
1

MWF - 12/12 - 07465 - ©

Լրասարք
Լցման ծորակ՝ 5 լ տարայի համար
Արտիկուլ՝ 0891 302 01
Այս տվյալները ցուցուﬓեր են, որոնք հիﬓըված են ﬔր փորձի վրա: Այնուաﬔնայնիվ
խորհուրդ է տրվում նախապես փորձարկել:

Լցման ծորակ՝ 20 լ տարայի համար
Արտիկուլ՝ 0891 302 03

