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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkije
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Multi-Schuim krachtige reiniger

lost hardnekkig vuil op
reinigt residuvrij
volledig biologisch afbreekbaar

De krachtige schuimreiniger verwijdert hardnekkig vuil zoals
insecten, vlekken en vuilfilm zelfs op geverfde oppervlakken.

Met het schuim laat zich de fiets volledig schoonmaken- van het
stuur tot de versnelling, frame, velgen, spaken, pedaal, zadel en
zelfs de bagagedrager en het achterlicht.

Het multischuim kan ook worden gebruikt voor het reinigen
van accessoires zoals fietshelmen, kinderzitjes, zadeltassen of
fietskarren en verwijdert voorzichtig vlekken uit textiel.

Het reinigt alle koolstof-, kunststof- en metalen oppervlakken
zonder resten achter te laten en verfrist matte en verweerde
kunststof onderdelen.

Het schuim is ecologisch neutraal en volledig biologisch
afbreekbaar.

Het multischuim is geschikt voor alle soorten fietsen: E-
bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets,
omafiets, vouwfiets etc.

technische gegevens

Geur citrus

Kenmerken Biologisch afbreekbaar

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur wit

Verwerking
- goed schudden voor gebruik
- spray op een afstand van ongeveer 25 cm aanbrengen
- laat het ongeveer 30 seconden werken
- afvegen
- afgewerkt!

Bij hardnekkige vervuiling handelingen herhalen. Controleer de
kleurechtheid op het textiel voor gebruik.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

Accessoire:
15842001 Handsproeier, 500 ml
99950251 Rondselborstel,
99950252 Spons,
99951100 Microvezeldoek Circular,


