BLUE MAGIC
Ajoneuvopesuaine
automaattikoneisiin













Taloudellinen tiiviste, voimakkaasti vaahtoava. Kehitetty erityisesti autojen ja kuormureiden
harjapesukoneisiin.
Voidaan käyttää myös käsinpesussa.
Erinomainen sekä yhden syklin että kierrätystyyppisissä pesuissa.
Voimakas tiiviste: vaahtoaa jopa 1:300 laimennoksella; tekee pesuharjat liukkaiksi 1:3000 laimennoksella
(sisältää seoksen vahvoja synteettisiä tensidejä).
Erinomainen pesuteho, poistaa tehokkaasti maatie- ja pinttyneen lian sekä jääsulatusainejäämät talvella.
Huuhtoutuu helposti, täyssynteettinen koostumus mahdollistaa helpon, jäljettömän huuhtelun.
Sietää kovaa vettä; toimii hyvin sekä kovan että pehmeän veden alueilla.
Ei sisällä fosfaatteja , voidaan käyttää alueilla, joissa fosfaattien päästöä jätevesiin on rajoitettu.
Täysin biohajoavaa.
Voitelee harjoja, tuote tuottaa runsaan määrän hyvin harjoja voitelevaa vaahtoa, joka takaa niiden
enimmäiskäyttöiän.
Vaaratonta kaikille viimeistelyille ja pintakäsittelyille; ei vahingoita tai poista yleisesti käytettyjä autovahoja,
suoja-aineita tai –yhdisteitä.

KÄYTTÖ:

Käytä järjestelmässä laimennussuhteella 4–20 ltr tuotetta/6000 litraa vettä. Säädä pitoisuutta ylläpitääksesi riittävän
vaahtoisuuden ja harjojen voitelun. Talteenottojärjestelmissä lisää tuotetta tarpeen mukaan. Käyttömäärä riippuu
myös vuodenajasta, pestävien ajoneuvojen määrästä, lian tyypistä ja veden laadusta. Parhaat tulokset
pesulaitoksessa saavutetaan veden lämpötilan ollessa n. +25°C.
TUOTTEEN LISÄÄMINEN KIERTOJÄRJESTELMÄÄN:
(Menetelmä 1) – Lisää tuotetta suoraan järjestelmän vesi-linjaan käyttämällä annostelupumppua tai -injektoria. Kun
vettä lisätään järjestelmään siihen tulee automaattisesti oikea määrä tuotetta.
(Menetelmä 2) – Normaalin kokoisen 20.000 litran järjes-telmän käynnistyksessä kaada säiliöön ensin 20 – 40 litraa
tuotetta ja sen jälkeen n. 4 litraa päivittäin. Säädä tuotteen määrää niin, että tarpeellinen määrä vaahtoa muodostuu
minimiannostuksella.
YHDEN KIERRON JÄRJESTELMÄ:
Lisää tiiviste 200 litran tynnyriin tai vastaavaan, josta suihkupäät ottavat tuotetta. Käytä ZEP KDS –annostelulaitetta
tai vastaavaa tai lisää tiivistettä 2 litraa 200:aan litraan vettä. Injektoi 50 grammasta 4:ään litraan järjestelmässä.
VAAHTOHARJAPESU PESUKONEISSA:
Voidaan esilaimentaa ZEP KDS –laitteella tai vastaavalla. Annostellaan neulaventtiilin läpi tai voidaan imeä suoraan
tynnyristä/astiasta neulaventtiiliin. Lopullinen käyttölaimennos on noin 1:500.
KÄSINPESU:
Blue Magic:ia voi käyttää Foamatic Super –vaahdotuslaitteen kanssa. Mikäli vaahdotuslaitetta ei käytetä, laimenna 15
ml/litraan vettä. Levitä laimennosta ajoneuvon pinnalle kauttaaltaan. Huuhtele ja kuivaa saadaksesi upean kiillon.

OMINAISUUDET:
Väri: Sininen
Tiheys: ± 1,04 g/cm³
Leimahduspiste: Ei ole
pH: ± 10,8
Myyntierä: 1 x 20 ltr
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