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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
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ČISTIČ NA MOTOCYKLY 
Motorbike Cleaner 

POPIS Speciálně vyvinutý čisticí prostředek pro motocykly, skútry, čtyřkolky a sněžná vo-
zidla. Neobsahuje žádná životní prostředí zatěžující rozpouštědla. 

VLASTNOSTI - vysoký mycí a čisticí účinek 
 - krátká doba působení 
 - rozpouští nečistoty, zbytky olejů a tuků 

- biologicky odbouratelný 
- šetrný k životnímu prostředí 
- rychlé a efektivní čištění 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +20 °C : cca 1,075 g/cm3 (účinná směs) 
 Báze : povrchově aktivní látky, ve vodě roz-

pustná rozpouštědla 
 Biologická odbouratelnost : přes 80 % podle německé normy WMG 
 Barva / vzhled : béžová 
 Zápach / vůně : parfémovaná vůně 
 Hodnota pH při +20 °C : 8,2 

OBLAST POUŽITÍ  K rychlému a důkladnému čištění motocyklů, skútrů, čtyřkolek, sněžných vozidel 
apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Na znečištěné vozidlo ve studeném stavu rovnoměrně nastříkat tenkou vrstvou 
čističe. Silně znečištěná místa dodatečně očistit pomocí kartáče. Čistič podle míry 
zašpinění nechat působit 5 – 15 minut a následně důkladně omýt silným proudem 
vody. Po oschnutí otřít ošetřené plochy měkkou utěrkou. U lakovaných dílů je do-
poručeno vyzkoušet na skrytých místech snášenlivost s čističem (tvorba fleků, od-
lupování laku). Při správném použití není očekáváno žádné poškození laku nebo 
plastových dílů. Při použití čističe je potřeba dodržovat předpisy místního vodo-
hospodářství a ochrany životního prostředí. 

 POZOR! Nepoužívat u vozidel s magneziovými ráfky! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev s rozprašovačem Obj. č. 1509 D-GB-I-E-P-F 
 1 l plastová lahev s rozprašovačem Obj. č. 20746 GB-DK-FIN-N-S 
 5 l plastový kanystr  Obj. č. 3037 D-GB-I-E-P 
 5 l plastový kanystr  Obj. č. 5961 D-F-I-GR 
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