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BLU WASH 
 

BLU WASH 
 

DESCRIZIONE 
 
 

QUALITÀ ED ECONOMICITÀ 
 

Detergente monocomponente alcalino a 
schiuma attiva. Prodotto a bassa viscosità e ad 
elevato potere schiumogeno. Indicato per la 
rimozione di sporchi grassi, smog, traffic film e 
sporco stradale in genere.  Può essere 
impiegato nel settore dell’autotrazione, 
dell’industria ed in ambito alimentare per i piani 
di sanificazione H.A.C.C.P. 
 

• Elevato potere schiumogeno 
• Facilmente risciacquabile 
• Delicato sulle superfici 

 

 
LEÍRÁS

 

 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PARAMETRI VALORI 

Aspetto fisico Liquido limpido blu 
Odore Caratteristico 
pH 13,3 ± 0,5 
pH  1% 10,8 ± 0,5 

 
 

 
KÉMIAI PARAMÉTEREK

 
PARAMETERS VALUES 

Physical aspect  Limpid liquid, blue 
Odour Peculiar 
pH 13,3 ± 0,5 
pH  1% 10,8 ± 0,5 

 

MINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG!

Egykomponensű lúgos aktív habtisztító. Magas 
viszkozitású jól habzó tisztítószer.
Eltávolítja a zsíros olajos szennyeződéseket, 
közúti szennyeződéseket, szmogot, kormot és a 
közúti szennyeződéseket általában. 
Használható az autóiparban, iparban és az
élelmiszeriparban HACCP rendszerekben.

ź Jól habzó nagyteljesítményű termék
ź Könnyen öblíthető
ź Nem károsítja a felületet, nem korrozív
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APPLICAZIONE E DOSAGGIO 

 
Impiego manuale: Diluire come da tabella. 
Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o 
pompa proporzionale sulla superficie 
possibilmente asciutta e risciacquare 
immediatamente ed abbondantemente con 
idropulitrice ad acqua fredda o calda.  
Impianti automatici: Far aspirare il prodotto 
puro dalla pompa dosatrice come da tabella. 

 

Tipo sporco 
MANUALE 

BLU WASH : H2O  %

Pesante  - 1:251:20  5 -4 

Medio  - 1:301:25 4 - 3,5 

Leggero  - 1:401:30 3,5 - 2,5 
 

 
ALKALMAZÁS

 
 

Type of dirt 
MANUAL 

BLU WASH :  Water  %

Heavy  1:20 – 1:25 5 - 4 

Medium  1:25 – 1:30 4 – 3,5 

Light  1:30 – 1:40 3,5 – 2,5 

   

 

Tipo sporco 
AUTOMATICO 

ml  per auto   %

Pesante 60 3 

Medio 50 2,5 

Leggero 40 2 

  

 

Type of dirt 
AUTOMATIC 

ml  per car   %

Heavy  60 3 

Medium  50 2,5 

Light  40 2 
 

 
AVVERTENZE 

 
Evitare il contatto prolungato con alluminio e 
sue leghe.  
Nel lavaggio di automezzi, evitare di operare al 
sole o su vernice calda.  
Si consiglia di distribuire la soluzione di 
prodotto in modo abbondante ed uniforme, 
partendo dal basso verso l’alto. 
 
 

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL 
REG. 648/2004/CE 

 

 
FIGYELEM

 
CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO 

REG. 648/2004/CE 
 

 

Kézi használatra: Hígítsuk a táblázatnak 
megfelelően. Permetezze a száraz felületre 
majd öbltse le bőségesen nagynyomású hideg 
vagy meleg vízsugárral.
Automata rendszerek: Szivasson fel adagoló 
szivattyú segítségével a táblázatban
megjelölt tiszta terméket.

Kerülje a kezeletlen alumíniummal és 
ötvözeteivel történő hosszabb ideig történő
érintkezést. 
Lehetőleg kerülje a napfényt és a forró 
felületet. Célszerű megoldás a termék alulról 
felfelé történő egyenletese és bőséges 
permetezése .


	Oldal 1
	Oldal 2

