X-TREME

X-TREME®MOTOR CLEANER
Detergent lichid pentru spălări extrem de grele
» Acţionează prin dizolvarea murdăriei.
X-TREME Motor Cleaner (XMC) este un detergent destinat curăţării suprafeţelor exterioare
ale motoarelor auto, navale, ale locomotivelor şi ale altor suprafețe tari sever murdărite, de
tipul pardoselilor atelierelor, depourilor, etc. Înlatură eficient acumulările aderente de
murdărie formată în principal din uleiuri, grăsimi, praf şi funingine care se depun pe
suprafeţe fierbinţi ale motoarelor. XMC acţionează prin dizolvarea murdăriei, apa folosită la
clătire îndepărtează amestecul format, suprafaţa rămânând curată şi degresată.
Avantaje:
• Capacitate mare de curăţare şi eficienţă sporită în îndepărtarea grăsimilor şi uleiurilor rezinificate, amestecate cu praf
şi funingine;
• Permite îndepărtarea fără efort a murdăriei chiar şi din zonele ascunse ale motoarelor, nefiind necesară frecarea
suprafeţei;
• Siguranţa mărită în exploatare în comparaţie cu majoritatea solvenţilor mai ales sub aspectul pericolului de incendiu

Mod de utilizare:
Produsul se utilizează ca atare, aplicandu-se direct pe suprafaţa de curăţat prin pulverizare, utilizând o pensulă sau prin
imersie. Se lasă să acţioneze timp de 10 minute. Se clăteşte suprafaţa cu jet puternic de apă. Operaţiunile de aplicare-curăţare
se vor face în spaţii deschise, de preferinţă la umbră sau închise, adecvat aerisite. În cazul motoarelor, aplicarea se face după
răcirea acestora.
Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid omogen
Culoare: Slab gălbui/arămiu
Densitate la 20°C, g/cm³ :1,00 - 1,10
pH: 8,00 – 10,00

Marcaj:

Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 36 luni cu condiţia
păstrării în ambalajul original etanş.
Ambalare:
• Flacon 1 l
• Canistre de 5 l, 20 l.

Informatii privind securitatea :
Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la
dispoziţie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la
cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare
precum şi cele ce decurg din reglementările locale în
domeniul sănătăţii şi siguranţei.

Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a
produsului la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului.
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