HYDROALCOHOLIC SURFACE CLEANER- 1

Professioneel gamma

HYDROALCOHOLIC
SURFACE CLEANER

Product specificaties

Reinigt alle contactpunten
WYNN’S Sani Safe Hydroalcoholic Surface Cleaner
werd speciaal ontwikkeld om verschillende
oppervlakken aan de binnen-en buitenzijde van het
voertuig te reinigen, inclusief dashboard, stuurwiel,
versnellingspook, handvaten aan buiten- en
binnenzijde, knoppen, touchscreens, spiegels,
sleutels, handrem, handschoenkastje, etc...
Voor gebruik op plastic, metalen, glas en de meeste
harde oppervlakken. Ook effectief op het synthetische
textiel gedeelte van het voertuig ( niet aanbevolen
voor regelmatig gebruikt op leder en alcantra)
Eigenschappen
✓

✓
✓
✓
✓

Hydro-alcoholische formule, meer dan 85% alcohol
Reiniging van gevoelige oppervlakken zonder krassen
Vrij van ammoniak en parfums
Verwijdert alle soorten vervuiling and reinigt grondig zonder resten na te laten.
Geformuleerd met specifiek anti-statisch middel om de opeenhoping van
verontreiniging op oppervlakken te voorkomem of the minimaliseren

Toepassingen
✓ Geschikt voor gebruik op alle soorten plastic oppervlakken en Flat- en plasma
schermen, LCD ( gebruikelijk in nieuwe digitale dashboards)
✓ Compatibel met delicate oppervlakken waaronder gecoate schermen (bv.
Antiereflectiecoatings) volgens onze beste kennis en ervaring
✓ Ook effectief op textiel

Gebruiksaanwijzing
✓ Spuit het product rechtstreeks op het te reinigen oppervlak met een afstand van
ongeveer 20 tot 30 cm.
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✓ Laat het product inwerken gedurende 30 tot 60 seconden, veeg vervolgens van het
oppervlak af met een schone, droge doek.
✓ Laat het product niet drogen op oppervlakken.
✓ Schakel bij het reinigen van elektrische items deze eerst uit en zorg ervoor dat ze
volledig zijn afgekoeld voordat u schoonmaakt.
✓ Voor textiel en delicate materialen (of in de nabije omgeving van niet-compatibele
oppervlakken) is het aangeraden om het product aan te brengen op een
schoonmaakdoek om vervolgens voorzichtig over het te reinigen oppervlak te vegen.
✓ Ventileer de wagen vooraleer u het voertuig weer gebruikt.
Verpakking
PN 43161 – 12x550 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
Technische specificaties
Eigenschap

Eenheid

Methode

Waarde

Kleur

-

Visueel

Lichtgroen

Verschijning

-

Visueel

Heldere vloeistof

ASTM E70

6-8

ASTM D4052

0.83

pH
Densiteit bij 20ºC

g/ml
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