FORDONSKEMIKALIER • RENGÖRINGSPRODUKTER • TVÄTTHALLSUTRUSTNING • MASKINER • TILLBEHÖR

ACTIMOUSSE
EXTREME

VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

Actimousse
extreme

Kraftfull Alkalisk Skumavfettning
KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
 Kraftfull rengöring som tränger igenom trafikfilm och hårt åtsittande smuts
 Lämnar extra tjock skumbild för långvarig verkningstid
 Kompatibel med all typ av skumutrustning
Actimousse Extreme är en högkoncentrerad kraftfull alkalisk skumavfettning. Produkten lämnar en extra tjock skumbild som möjliggör långvarig verkningstid utan att torka in
vilket lämpar sig utmärkt för stora objekt och ytor.
BRUKSANVISNING: Späd enligt anvisning, för bästa resultat, applicera Actimousse Extreme med skumutrustning. Lägg på nedifrån och upp på objektet. Låt verka 2-3 minuter.
Spola noggrant av med högtryckstvätt nedifrån och upp.
SPÄDNINGSFÖRHÅLLANDE:
För användning med hetvatten, späd 1:40-1:100. För användning med kallvatten, späd 1:20-1:80. Spädningsförhållanden varierar beroende på smutsighetsgrad och vattnets
hårdhet. Används produkten tillsammans med en skumlans rekommenderar vi att man provar sig fram till rätt spädning, skumbild och önskat resultat då variationer förekommer
beroende på fabrikat.
OBS! Vid mycket varmt väder, skölj först fordonet med vatten före applicering. Låt aldrig produkten torka in på någon yta. Ej lämplig att användas på aluminium eller anodiserade
ytor. På känsliga ytor såsom kromade detaljer eller fälgar, prova på en liten yta innan tvätt. Kontrollera med din lokala Smartabrepresentant om du är osäker över produktval. Vid
felaktigt handhavande av denna produkt avsäger sig leverantören sitt produktansvar. Läs alltid säkerhetsdatabladet för produkten innan användande.

FORDONSRENGÖRING

Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer.

UN1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID,
N.O.S. (CONTAINS SODIUM
HYDROXIDE)
SILIKONFRI

FARA H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador
på hud och ögon. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. P305+P351+P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella
bestämmelser. Innehåller: β-Alanine, N-coco alkyl derivs., sodium
salts, natriumhydroxid, Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates,
sodium salts.
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VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

Actimousse
extreme

Kraftfull Alkalisk Skumavfettning
KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK
 Kraftfull rengöring som tränger igenom trafikfilm och hårt åtsittande smuts
 Lämnar extra tjock skumbild för långvarig verkningstid
 Kompatibel med all typ av skumutrustning

Högkoncentrerad alkalisk skumavfettning

Actimousse Extreme är en högkoncentrerad kraftfull alkalisk skumavfettning. Produkten lämnar en extra tjock
skumbild som möjliggör långvarig verkningstid utan att torka in vilket lämpar sig utmärkt för stora objekt och ytor.
BRUKSANVISNING: Späd enligt anvisning, för bästa resultat, applicera Actimousse Extreme med
skumutrustning. Lägg på nedifrån och upp på objektet. Låt verka 2-3 minuter. Spola noggrant av med
högtryckstvätt nedifrån och upp.
Spädningsförhållanden:
För användning med hetvatten, späd 1:40-1:100. För användning med kallvatten, späd 1:20-1:80.
Spädningsförhållanden varierar beroende på smutsighetsgrad och vattnets hårdhet. Används produkten
tillsammans med en skumlans rekommenderar vi att man provar sig fram till rätt spädning, skumbild och önskat
resultat då variationer förekommer beroende på fabrikat.
OBS! Vid mycket varmt väder, skölj först fordonet med vatten före applicering. Låt aldrig produkten torka in på
någon yta. Ej lämplig att användas på aluminium eller anodiserade ytor. På känsliga ytor såsom kromade detaljer
eller fälgar, prova på en liten yta innan tvätt. Kontrollera med din lokala Smartabrepresentant om du är osäker
över produktval. Vid felaktigt handhavande av denna produkt avsäger sig leverantören sitt produktansvar. Läs
alltid säkerhetsdatabladet för produkten innan användande.
Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer.
SILIKONFRI

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
UN1719 (CONTAINS
SODIUM HYDROXIDE)
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Hållnäsgatan 14, 752 28 Uppsala. Tel: 018-153100
www.smartab.com

CACX002D

5 029925 238300

FARA H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P264 Tvätta
nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P363 Nedstänkta
kläder ska tvättas innan de används igen. P501 Innehållet/ behållaren
lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller:
β-Alanine, N-coco alkyl derivs., sodium salts, natriumhydroxid,
Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts.

Produktkod: 1210D

Produktinformation
Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Autosmart™
1210D, 1210B
Läs alltid säkerhetsdatablad
och etikett innan användning.
Lägg ut produkten med en
skumspruta och låt verka i 4-5
minuter.
Skölj sedan av med vatten.

Mängd:
Förpackning:

25 liter, 205 liter
Dunk 25 liter, Fat 205 liter

•
•
•
•

Högkoncentrerad
Utmärkt även i motorutrymmet
Anpassad för högtryckstvätt
Ännu krämigare skum för längre aktiv tid

Actimousse Extreme är en högkoncentrerad alkalisk
skumavfettning anpassad för att appliceras med
högtryckstvätt. Produkten ger ett mer krämigt skum som
fungerar som en svamp när det sakta rör sig ner över
fordonets yta. Allt eftersom skummet spricker upp aktiveras
produkten och rengöringsprocessen fortsätter.
Actimousse Extreme är en utveckling av Actimousse Plus,
med en förbättrat skum som håller sig fuktigt längre, vilket
gör att produkten kan verka längre på lacken för en ökad
rengöring. Actimousse Extreme ger en extra hög glans.
Produkten kan även användas som en vanlig avfettning och
läggas på i icke skumform men bör då ligga på lite längre.
Actimousse Extreme är ett högkoncentrat och skall spädas
med vatten. Genom att välja ett högkoncentrat så gör man
ett bra val både för ekonomin och för miljön. Att köpa ett
högkoncentrat är ofta lite dyrare än att köpa en färdigblandad
produkt, men brukslösningspriset är alltid betydligt lägre och
genom att man inte fraktar omkring onödigt vatten så värnar
man även om miljön genom minskade koldioxidutsläpp.
Actimousse Extreme finns med på kemikaliesvepets lista
över godkända fordonstvättmedel.
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