
Produkto informacija RM 829 ASF

Džiovinimą aktyvinanti priemo-
nė,
RM 829 ASF

Šis džiūvimą palengvinanti priemonė greitai skaido vandens 
plėvelę ir suteikia ilgai išliekančią apsauginę dangą. Taip 
pat tinka minkštam vandeniui ir osmoso vandeniui.

Savybės

■ Efektyvi džiūvimą paspartinanti priemonė, skirta naudoti transporto prie-
monių plovyklose

■ Galima naudoti ir kaip karštą vašką transporto priemonių paviršiaus 
apsaugai

■ Greitai skaido vandens plėvelę net ir dideliame paviršiaus plote
■ Užtikrina efektyvų paviršiaus džiūvimą
■ Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
■ Itin tinka naudoti su minkštu arba atvirkštinio osmoso būdu išvalytu van-

deniu
■ Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršių iki 30 dienų
■ Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
■ Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
■ Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių

Naudojimo sritys:

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Automobiliams

Transportas / pervežimo paslau-

gos:

Krovininių transporto priemonių 
valymui

Automobilių plovimui: Automobiliams

Naudojimo galimybės

■ Automobilių plovyklos
■ Savitarnos automobilių plovyklos

pH

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

20 l 6.295-429.0

200 l 6.295-077.0

1000 l 6.295-087.0
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Pritaikymas:

Automobilių plovyklos

■ Papildykite priemone plovimo įrenginį
■ Nustatykite reikiamą dozę
■ Įjunkite automobilio priežiūros programą.

Savitarnos automobilių plovykla

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Papildykite priemone plovimo įrenginį
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-

nio
■ Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
■ Įjunkite automobilio priežiūros programą.

Naudojimo instrukcija:

■ Neviršykite reikiamos dozės.
■ Priemonę naudokite tik ant nuplautų, švarių paviršių.
■ Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

■ Produktas sertifikuotas VDA
■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys: Valymo metodas: Pirminis skiedimas: Skiedimas: Užteršimai: Išeiga:

1000 ml Automobilių plovimui 0.1-0.3 % 70 PKW

1000 ml Savitarnos automobilių plovyklos 0.1-0.3 % 100 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com  


