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Consumenten gamma

UNIVERSAL DEGREASER

Product specificaties

Universele ontvetter
Wynn’s UNIVERSAL DEGREASER is een hoogwaardige
formulatie voor het verwijderen van olie, vet, teer en was
op motorkettingen, motoren, componenten, machines,
carrosserieen, banden, voeringen, gereedschap, enz.

Eigenschappen
✓ Watergebaseerde formule met exclusief druppelvrij effect. Ontwikkeld om vet van alle
soorten oppervlakken te verwijderen.
✓ Wateroplosbaar voor eenvoudiger en veiliger schoonmaken.
✓ De DRUPPELVRIJE formule maakt een precieze applicatie mogelijk en houdt het
product langer in contact met het te behandelen oppervlak (horizontaal of verticaal).
Hierdoor maakt het product een optimale, snellere en gemakkelijkere verwijdering
van vuil mogelijk.
✓ Eenvoudig te gebruiken en te verwijderen na het zacht worden en doordingen van het
vuil.
Toepassingen
✓ Universele ontvetter, geschikt voor de meeste oppervlakken te vinden in voertuigen.
✓ Niet gebruiken op warme oppervlakken of plekken die door oplosmiddelen kunnen
worden beschadigd.
Gebruiksaanwijzing
✓ Spuit het product (op een redelijke afstand: minimaal 20-30 cm) op het te behandelen
oppervlak en laat 2-3 minuten inwerken.
✓ Spoel voorzichtig met water of verwijder met een geschikte borstel of doek.
✓ Herhaal indien nodig.
✓ Voor een precieze toepassing, spuit rechstreeks op een doek en breng die aan op het
te behandelen oppervlak.
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Verpakking
PN 41103 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Voorzorgen

Product specificaties

EERSTE VOORZICHTIGHEID: bij twijfel, testen op een onopvallende plaats.
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