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928  Helårssprinklerkoncentrat uden duft og farve

PI 928 20230118

Human Technology®

Ny generation af helårssprinklervæskekoncentrat med DEKRA-kontrolleret rengøringsformel. Effektiv, 
ingen viskerryk, mindre forbrug. Neutral mod høj vandhårdhed. Kompatibel med polykarbonatruder. 
Velegnet til blæserdyser. Duft- og farvestoffer frigives uden at fremkalde allergi.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Fri for allergifremkaldende duft- og farvestoffer
 ✔ Alle indholdsstoffer er kontrolleret og godkendt af DEKRA
 ✔ Uden nerveskadende n-Hexan

Egenskaber
 ✔ DEKRA-kontrolleret, meget god renseeffekt (sommer- og vinterkontrolmetode)
 ✔ DEKRA-kontrollerer, meget god materialekompatibilitet med gummi, lak, metal og plast
 ✔ Fjerner pålideligt olie, sod, salt og insektsnavs
 ✔ Forhindrer frysning af sprinkleranlægget
 ✔ Sørger for klart udsyn i al slags vejr
 ✔ Tydeligt fald i forbruget takket være optimeret renseeffekt
 ✔ Velegnet til blæserdyser

Anvendelsesområde
 ✔ Til anvendelse i sprinkleranlæg 
 ✔ Til rensning af meget snavsede ruder
 ✔ Kan anvendes hele året ved alle temperaturer
 ✔ Sørger for, at bilers sprinkleranlæg ikke fryser til

Instruktioner
Anvendes iht. doseringsvejledning.

Dosering
60° Celsius: Koncentrat
-35° Celsius: 2 dele koncentrat til 1 del vand
-20° Celsius: 1 del koncentrat til 1 del vand
-10° Celsius: 1 del koncentrat til 2 dele vand

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Helårssprinklerkoncentrat uden duft og farve 200 l 11AMP9280F200AB 1 STK

Ekstra tilbehør Varenummer Antal pr. kasse
Håndpumpe
Aftapningshane, Aeroflow 200 l


