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Ürün Bilgisi 

micrologic®

928  Camsuyu Temizleyici Şeffaf
Dört mevsim yeni nesil ön cam yıkama konsantresi DEKRA test temizlik formülü ile birlikte. Daha güçlü, 
daha az yıkama çevrimi, daha az tüketim sağlar. Yüksek su sertliğini nötrleştirir. Polikarbon ön camlarla 
uyumludur. Fan nozülleri için uygundur. Alerjik parfüm veya boya içermez.

TUNAP Human Technology®:
B Alerjik parfüm ve boya içermez
B Toksik göstergeler içermez
B    DEKRA tarafından test edilmiş ve onaylanmış tüm içerikler
B Sinir sistemine zarar verebilecek n-hekzan içermez

Özellikler
B DEKRA tarafından test edilmiş çok iyi temizleme performansı (yaz ve kış test yöntemleri) 
B DEKRA tarafından test edilmiş, lastik, boya, metal ve plastik ile çok iyi malzeme uyumluluğu 
B Yağ, kurum, tuz ve böcek kirlenmesini güvenilir şekilde giderir
B Yıkama sistemlerinin donmasını önler
B Tüm hava koşullarında net bir görüş sağlar
B Optimize edilmiş temizleme performansı sayesinde önemli ölçüde azalmış tüketim
B Fan nozülleri için uygun
Kullanım Alanı
B Ön cam yıkama sistemlerinde kullanım için
B Kirlenmiş ön camların temizliği için
B Tüm sıcaklıklarda tüm yıl boyunca kullanım
B Motorlu taşıt ön cam yıkama sistemlerinin donmasını önlemek için

Uygulama
Dozlama talimatlarına göre kullanın.

Dozaj
-60°C: Konsantre
-35°C: 2 birim MP927, 1 birim suya konsantre
-20°C: 1 birim MP927, 1 birim suya konsantre
-10°C: 1 birim MP927, 2 birim suya konsantre

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Cam Suyu Temizleyici Şeffaf 1 l 12 Adet MP92801000A




