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Consumenten gamma

WHEEL CLEANER

Product specificaties

Velgenreiniger
Wynn’s WHEEL CLEANER is een innovatieve formulatie
voor hert reinigen van alle soorten metalen wielen. De
exclusieve druppervrije en kleurveranderende effecten,
verzekeren een complete verwijdering van eventueel
opgehoopt vuil op wieloppervlakken.

Eigenschappen
✓ Watergebaseerd PH-neutraal product met kleurveranderende en druppelvrije
eigenschappen.
✓ Dankzij de niet-druppende formulatie blijft het product langer in de contact met het
wieloppervlak, waardoor de reinigingswerking wordt verbeterd.
✓ De kleurveranderende eigenschappen dienst als een visueel bewijs van prestatie
waarbij het wiel rood kleurt wanneer vuil wordt afgebroken.
Gemakkelijk in gebruik. Observeer de kleurverandering en verwijder gemakkelijk het
resterende vuil.
Toepassingen
✓ Voor alle types metalen wielen.
✓ Niet gebruiken op warme oppervlakken.
Gebruiksaanwijzing
✓
✓
✓
✓
✓

Spuit het product rechstreeks op het wieloppervlak.
Laat het product inwerken gedurende 2-3 minuten totdat het product rood kleurt.
Spoel het product af met een hogedrukreinger of slang.
Indien vereist, het wieloppervlak afborstelen voor hardnekking, ingesleten vuil.
Er kunnen zich donkere vlekken vormen op het blootgestelde schijfoppervlak en
remklauw na het aanbrengen van het product. Deze vlekken zijn volledig onschadelijk
en verdwijnen na het rijden van een paar 100 meter.

Verpakking
PN 42403 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns;eu
De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij
wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische
ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Voorzorgen

Product specificaties

EERSTE VOORZICHTIGHEID: bij twijfel, eerst testen op een niet-zichtbaar oppvervlak.
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