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Ultrasonic Flush ALU płyn do mycia
aluminium
Cena

65,99 zł

Cena poprzednia

68,00 zł

Opis produktu
ULTRASONIC FLUSH ALU to preparat do mycia aluminium i metali kolorowych do stosowania m.in. w motoryzacji. Preparat redukuje efekt tzw.
„ciemnienia” aluminium, a mocne stężenie czynników myjących sprawia, że doskonale sprawdza się również jako preparat uniwersalny.
Preparat jest silnie stężonym koncentratem, dzięki czemu doskonałe efekty myjące osiąga się już przy stężeniu 4%-8%. Do stosowania w
motoryzacji stosować w rozcieńczenie nie silniejszym niż 1:10. Podobnie jak przy pozostałych produktach firmy MOTOCHEMICA, szczególny
nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo czyszczonych elementów:
• preparat szczególnie skutecznie myje elementy aluminiowe, z metali kolorowych oraz stal z domieszką glinu. Liczne testy wykazały, że przy
stosowaniu preparatu nie występuje efekt „ciemnienia” aluminiowych elementów
• preparat ma odczyn alkaiczny, gdy tymczasem większość płynów czyszczących aluminium ma odczyn kwaśny, szkodliwy dla miękkich metali.
• nie zawiera wodorotlenków, które agresywnie reagują z miękkimi metalami i mogą doprowadzić do przedwczesnego zużycia czyszczonego
elementu
• Ultrasonic Flush ALU zawiera inhibitor korozji
• produkt nie ma tzw. „bazy mineralnej”, co eliminuje ryzyko powstawania osadów na czyszczonych elementach, uciążliwych do późniejszego
spłukania
• nie zawiera alkoholu, co podnosi komfort czyszczenia i umożliwia pracę myjki ultradźwiękowej w zamkniętych pomieszczeniach bez pokrywy.
Ze względu na zalew rynku licznymi elementami, wykonanymi z „egzotycznych” stopów aluminium , zalecamy przeprowadzenie własnych prób
na ciemnienie.
• preparat ma postać silnego koncentratu – zalecamy stosowanie w proporcji 1:10 – 1:15 w temperaturze 50-70ºC. Tak więc jedno
przygotowanie roztworu myjącego do myjki o poj. 1 l. kosztuje zaledwie 2,5- 5 zł.
• roztwór myjący nadaje się do kilkukrotnego mycia
• ULTRASONIC FLUSH ALU jest koncentratem w płynie, co eliminuje kłopotliwe rozpuszczanie proszków.
• preparat nie ma formy zawiesiny, więc nie pozostawia kłopotliwych osadów wewnątrz czyszczonych elementów. Płukanie końcowe jest więc
łatwiejsze i skuteczniejsze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz opakowanie: 1 l , 5 l
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