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Blåtind Felgrens

Produktbeskrivelse
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932.
Blåtind Felgrens er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger og
ellers på karosseriet der metallpartikler og bremsestøv fester/brenner seg fast. Produktet er
sammensatt av effektive tensider og kompleksbindere.

Produktegenskaper og anvendelsesområder
Fjerner effektivt bremsestøv og jernpartikler fra felg og karosseri. Produktet inneholder
kompleksbindere som binder jernpartiklene og løsner dem fra overflaten. Produktet reagerer
med jernpartiklene og danner en lilla farge der reaksjonen skjer. Produktet inneholder også
tensider som i tillegg effektivt fjerner fett, olje, asfaltflekker, veisalt og annet smuss.
Produktet er blandbart med vann. Påfør produktet på hele bilen opp til vinduene. På denne
måten fjernes metallpartiklene fra lakken slik at berøringsvask i neste steg blir skånsom.
Blåtind Felgrens er pH nøytral og angriper ikke metaller, lakk eller gummi.

Brukerveiledning og dosering
Blåtind Felgrens skal brukes i konsentrert form. Spray på og la virke i opptil 3 minutter, der
reaksjonen skjer med jern vil væsken bli mørk lilla. Skyll av med rent vann. På veldig
tilsmussede felger anbefales bruk av felgbørste/svamp til mekanisk bearbeiding før
avskylling. OBS! Skal ikke benyttes på varme overflater og ikke la produktet tørke ut på
overflaten.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner
•
•
•
•
•
•
•

Svært effektivt rengjøringsmiddel
Kan benyttes på alle typer felger og autolakk
Fjerner jernpartikler/fastbrente jern-/bremsepartikler
Fjerner effektivt smuss som fett, olje, asfalt, veisalt og annet smuss.
Brukes konsentrert.
Effektiv i bruk
pH-nøytral og syrefri

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data
• Utseende / Farge
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C
• Holdbarhet
• pH
• Lagringsbetingelser

Fargeløs
1,08
2,5 år
7
Frostfritt

Blåtind Felgrens

Varenummer

Varenavn

Størrelse

FF119

Blåtind Felgrens

480ml

Varenr.
FF119

F-Pak

D-Pak

T-Pak

Antall
Antall per kartong: 12
Antall kartonger: 44
Antall per pall:528
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