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SPECIÁLNÍ ČISTIČ RÁFKŮ 
Felgen-Reiniger Spezial 

POPIS NOVINKA: nyní s indikátorem znečištění. 
Prostředek intenzivně a šetrně čistí hliníkové a plechové ráfky motorových vozidel. 
Zabraňuje vzniku nových houževnatých usazenin. Pravidelné používání dodá ráf-
kům lesk a zaručuje jejich dlouhou životnost. Ráfky budou vypadat jako nové. Pro-
středek snadno čistí a odstraňuje brusný prach z brzd a další nečistoty. Je biolo-
gicky dobře odbouratelný a neobsahuje žádné kyseliny. 

VLASTNOSTI - bez obsahu kyselin 
 - velmi vysoký smáčecí účinek 

- biologicky odbouratelný 
- šetrné čištění  
- výborný čisticí účinek 

TECHNICKÁ DATA Zápach : charakteristický 
 Báze : povrchově aktivní látky 
 Forma : kapalina 
 Hustota při +20 °C : 1,09 g/cm3 
 Barva / vzhled : žlutá 
 Hodnota pH : 7 – 8 

OBLAST POUŽITÍ Speciálně pro ošetřování, čištění a údržbu automobilových ráfků všech druhů. Po-
užití houby nebo kartáče na posílení účinku čističe je potřeba pouze na extrémně 
znečištěné ráfky. Nepoužívat na horké ráfky nebo na prudkém slunci. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím lahev silně protřepat. Čistič rovnoměrně nastříkat na znečistěné plo-
chy. Poznámka:  V závislosti na tom, zda je kohoutek rozprašovače mačkán 
rychle nebo pomalu, bude se vytvářet různý tvar rozstřiku (široký nebo úzký). 

 Podle stupně zašpinění nechat 5 – 7 minut působit. Nenechat čistič zaschnout! 
U extrémně znečištěných povrchů je možné posílit účinek čističe použitím houby 
nebo kartáče. Postup čištění lze vizuálně kontrolovat změnou barvy čističe, kdy 
změna zbarvení čištěného povrchu na fialové indikuje dosažení optima v procesu 
čištění. Nakonec pečlivě odstranit rozpuštěné nečistoty a zbytek čističe silným 
vodním proudem. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová stříkací lahev Obj. č. 1669 D-GB-I-E-P 
 500 ml plastová stříkací lahev Obj. č. 1367 GB-ARAB-F 
 1 l  plastová stříkací lahev Obj. č. 1597 D-GB-I-E-P 
 1 l  plastová stříkací lahev Obj. č. 20836 D-GB-KOREA 
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