Działanie
Czyści, odtłuszcza, rozjaśnia powierzchnie. Usuwa brud,
kurz, pył, osady, tłuszcze, smary, rdzę, tlenki, osady
tytoniowe.

Zastosowanie
Skraplacze chłodzone powietrzem, elektroniczne filtry
powietrza.

Główne cechy
• bezkwasowy, pianowy, bardzo silny
• doskonale usuwa osady tłuszczów kuchennych

- idealny dla lokali gastronomicznych
• usuwa osady tytoniowe z filtrów powietrza
• zawiera inhibitor korozji

Charakterystyka
Najsilniejszy z preparatów bezkwasowych. Przeznaczony
przede wszystkim do usuwania trudno zmywalnych
osadów tłuszczów kuchennych ze skraplaczy oraz osadów
tytoniowych z filtrów powietrza. Doskonale nadaje się
do zastosowania w kuchniach, restauracjach i innych
miejscach nasilonego występowania tego rodzaju
zanieczyszczeń. Oczywiście świetnie radzi sobie także
z innymi zanieczyszczaniami, również trudno usuwalnymi.
Silnie działająca, powierzchniowo aktywna piana penetruje
czyszczone powierzchnie, rozpuszcza i obluzowuje zbity tłuszcz, smary, brud i tlenki, wypycha je spomiędzy lameli i umożliwia spłukanie
całego zanieczyszczenia wodą. W pięć minut pozostawia powierzchnie metalowe czyste, jasne i lśniące, a przy tym dokładnie oczyszczone
z warstwy izolującej cieplnie - co korzystnie wpływa na wydajność urządzeń, ich bezawaryjną pracę oraz łączny czas eksploatacji.
Koncentrat Renewz może być rozcieńczany w różnych proporcjach - w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych urządzeń - co
zapewnia jego ekonomiczne użycie (szczegóły poniżej). Aerozol szczególnie ułatwia natomiast czyszczenie małych urządzeń.
Nie uszkadza miedzi, aluminium ani stali nierdzewnej. Zawiera inhibitor zapobiegający korozji.

Stosowanie / rozcieńczanie
Dostępny w postaci koncentratu oraz w gotowym do użycia aerozolu. Preparat uzyskany
z koncentratu przeznaczony jest do mycia niskociśnieniowego. Oba wymagają spłukania po
ok. 5 minutach.
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

Atesty, pozwolenia
Atest PZH.
Produkt przeznaczony do użytku
profesjonalnego.

Opakowania
Jednostkowe

Zbiorcze

Butla 3,8 l

4 szt.

Aerozol 0,4 kg

12 szt.

Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.czystyuklad.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.lea@wigmors.pl; 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel. 12 446 45 45, krakow.pasterza@wigmors.pl; 33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl; 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, ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-662 Wrocław
ul. Środkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl; 53-337 Wrocław, ul. Szczęśliwa 44, tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl

