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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ιδανικό προϊόν για τη συντήρηση των ελαστικών του αυτοκινήτου.

Ιδιότητες
Αποτρέπει τα σκασίματα και επαναφέρει το αρχικό χρώμα των ελαστικών, δίνοντάς τους μοναδική λάμψη. 
Δεν επηρεάζει το χρώμα των μεταλλικών επιφανειών (ζάντες, τάσια, αμάξωμα). Δεν περιέχει σιλικόνη.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε το περιεχόμενο. Εφαρμόστε το ψεκάζοντας απευθείας στην επιφάνεια των ελαστικών και αφήστε 
το υλικό να δράσει για λίγα λεπτά ωσότου στεγνώσει, πριν χρησιμοποιήσετε το όχημά σας. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, ξεπλύνετε αρχικά τα ελαστικά από τυχόν ακαθαρσίες, όπως λάσπες και χώματα.

Κωδ. aρ. 0890 120 500
Περιεχόμενο: 500ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των ζαντών του αυτοκινήτου από λάδια 
και τη σκόνη των φρένων.

Ιδιότητες
Το προϊόν είναι κατάλληλο για ζάντες αλουμινίου. Για οποιοδήποτε άλλο υλικό ζάντας (νίκελ, κράμα 
μετάλλου) απαιτείται πρώτα δοκιμαστικός ψεκασμός.  

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε το περιεχόμενο και ψεκάστε ομοιόμορφα τη ζάντα. Αφήστε το υλικό να δράσει για λίγο (max. 3’) 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως έχει. Σε δύσκολες περιπτώσεις 
ρύπων, επαναλάβετε την εφαρμογή. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κωδ. aρ. 0893 476 600
Περιεχόμενο: 500ml
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PARTS CLEANER Φιλικός καθαρισμός εξαρτημάτων 
σε συνεργεία οχημάτων και συντή-
ρησης.

Το σύστημα – Νέα διάσταση στον 
καθαρισμό εξαρτημάτων

Συσκευή καθαρισμού για τον οικο-
νομικό και φιλικό προς το περιβάλ-
λον καθαρισμό των εξαρτημάτων.

Υγρό καθαρισμού για τον καθαρι-
σμό εξαρτημάτων, εργαλείων και 
μερών μηχανημάτων που έχουν 
λερωθεί με λάδια και γράσα. Βασί-
ζεται σε εστέρα λιπαρών οξέων με 
απορρυπαντική δράση.

Η συσκευή – PARTS CLEANER
• Απλός και εύκολος χειρισμός. 
• Σταθερό, στιβαρό περίβλημα συσκευής.
• Μεγάλη λεκάνη καθαρισμού με υψηλή 

αντοχή σε βάρος.
• Μονωμένο ρεζερβουάρ διπλού τοιχώματος.
• Πινέλο καθαρισμού για τον μηχανικό 

καθαρισμό των πολύ λερωμένων μερών.
• Εύκαμπτος σωλήνας με επίπεδο ακροφύ-

σιο για το ξέπλυμα των εξαρτημάτων.
• Μετρητής ωρών λειτουργίας για την 

αναγνώριση των χρονικών διαστημάτων 
συντήρησης.

Το καθαριστικό υγρό εξαρτημάτων - 
PARTS CLEANER LIQUID
• Ανταποκρίνεται στις διατάξεις του κανονι-

σμού διαλυτικών ουσιών κατά 31. BlmSchV 
(Κανονισμός προστασίας εκπομπής 
ρύπων).

Η τεχνολογία
• Το υγρό καθαρισμού θερμαίνεται στους 

42°C, βελτιώνει τη ροή στον αγωγό και 
προσφέρει μία ευχάριστη θερμοκρασία 
εργασίας.

Υπόδειξη
• Σε ακατάλληλη λειτουργία ή στη χρήση 

άλλων υγρών καθαρισμού, δε φέρουμε 
καμία ευθύνη.

• Πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχει-
ρίδιο και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 
που αναφέρονται σ‘ αυτό.

• Στη συσκευασία περιλαμβάνεται διακό-

πτης διαφυγής ρεύματος για πρόσθετη 
προστασία.

• Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα, ισχυ-
ρές αλκαλικές ή όξινες ουσίες.

• Αποφύγετε την εισχώρηση εύφλεκτων δια-
λυτικών μέσων (καύσιμο/βενζίνη).

• Προτεινόμενος κωδικός απόρριψης για το 
χρησιμοποιημένο καθαριστικό: 070601.

Περιγραφή Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
PARTS CLEANER, πάγκος καθαρισμού 0995 000 000 1
PARTS CLEANER, υγρό σε μπετόνι 25 λίτρων 0995 000 001 1
Φύσιγγα φίλτρου 0995 000 002 1
Πινέλο καθαρισμού 0995 000 003 1

Τεχνικά στοιχεία
Ύψος εργασίας 950 mm
Αντοχή σε βάρος: 250 kg
Βάρος με κάλυμμα 70 kg
Δοχείο Υλικό PE LD, διπλό τοίχωμα
Περιεχόμενο 100 l
Πάγκος Αναδιπλούμενος στο πλάι, με ασφάλεια
Θέρμανση Ανοξείδωτος σωλήνας θέρμανσης, ισχύς 1.000 W
Διακόπτης στάθμης Ελάχιστη στάθμη πλήρωσης
Μετρητής ωρών λειτουργίας 420 h, ισχύς άντλησης
Αισθητήρας θερμοκρασίας 42°C
Αντλία περ. 3 l/min / 40 W
Τάση σύνδεσης 230 V/50 Hz

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε το τεχνικό φυλλάδιο και τις οδηγίες λειτουργίας του PARTS CLEANER.


