INSTRUKCJA STOSOWANIA
Zakres stosowania
Preparat przeznaczony do czyszczenia skraplaczy lamelowych, chłodzonych powietrzem oraz elektroniczncyh filtrów powietrza. Czyści,
odtłuszcza, rozjaśnia i nabłyszcza powierzchnie lameli. Aktywna piana szybko usuwa zbity tłuszcz, smary, brud i tlenki. Doskonale usuwa
trudno zmywalne tłuszcze kuchenne oraz osady tytoniowe z filtrów powietrza. Może być bezpiecznie stosowany na aluminium, miedzi i
stali nierdzewnej, pod warunkiem używania zgodnie z instrukcją.

Sposób użycia (koncentrat):
1. Przed użyciem produktu należy założyć ubranie, rękawice i gogle ochronne.
2. Rozcieńczyć zimną wodą (o temperaturze poniżej 38 0C) w następującej proporcji:
• do

mycia i rozjaśniania mocno
zabrudzonych i zatłuszczonych
powierzchni: 1 cześć Renewz na 3 części
wody
• do mycia i lekkiego rozjaśniania średnio
i lekko zabrudzonych powierzchni oraz
usuwania nalotów tlenkowych: 1 część
Renewz na 6 części wody
• do mycia bez rozjaśniania średnio
zabrudzonych powierzchni: 1 część
Renewz na 9 części wody

Rozcieńczanie koncentratu Renewz oraz uzyskiwane ilości gotowego środka:
Zastosowanie

Proporcja

Gotowy środek

1:3

15,2 l

Czyszczenie i lekkie rozjaśnianie lekko i średnio
zabrudzonych powierzchni, usuwanie tlenków

1:6

26,6 l

Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni, bez
rozjaśniania

1:9

38,0 l

Czyszczenie i rozjaśnianie
i zatłuszczonych powierzchni

silnie

zabrudzonych

3. Wyłączyć układ chłodniczy
4. Spryskać rozcieńczonym preparatem zabrudzone powierzchnie przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń, nie zawierających aluminiowych
części.
5. Pozostawić pianę na około 5 minut, jednak nie dłużej niz 8 minut.
6. Spłukać obficie i dokładnie wodą pod niskim ciśnieniem.
7. Przy zmywaniu mocno zatłuszczonych powierzchni można pozostawić pianę na 8 minut przed spłukaniem.
8. W razie potrzeby powtórzyć operację, ale nie przedłużać czasu działania!

Sposób użycia (aerozol):

Opakowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przed użyciem produktu należy założyć ubranie, rękawice i gogle ochronne.
Wyłączyć układ chłodniczy.
Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
Spryskać zabrudzone powierzchnie.
Pozostawić pianę na około 5 minut, jednak nie dłużej niz 8 minut.
Spłukać obficie i dokładnie wodą pod niskim ciśnieniem.
Przy zmywaniu mocno zatłuszczonych powierzchni można pozostawić pianę na 8 minut
przed spłukaniem.
8. W razie potrzeby powtórzyć operację, ale nie przedłużać czasu działania!.
Unikać spryskiwania pod wiatr!
Preparatu uzyskanego z koncentratu nie rozpylać za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń
myjących!

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje na temat
własciwości oraz zagrożeń, jakie
stwarza produkt znajdują się w karcie
charakterystyki.

Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.chlodnictwo-sklep.pl
Oddziały:
39-200 Dębica, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl
40-114 Katowice, ul. Ściegiennego 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl
30-133 Kraków, ul. Lea 116, tel./fax 12 626 83 40, krakow@wigmors.pl; 33-301 Nowy Sącz, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16; 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 183
tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl; 71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarnów
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