RENEWZ
Silny preparat do czyszczenia skraplaczy
Działanie

Czyści, odtłuszcza, rozjaśnia powierzchnie.

Usuwa brud, kurz, pył, osady, tłuszcze, smary, rdzę, tlenki, osady tytoniowe.

Zastosowanie

Skraplacze chłodzone powietrzem, elektroniczne filtry powietrza

Główne cechy

• zasadowy, pianowy, bardzo silny

• doskonale usuwa osady tłuszczów kuchennych
• usuwa osady tytoniowe z filtrów powietrza
• zawiera inhibitor korozji

Szczegółowa charakterystyka
Najsilniejszy

z

preparatów

bezkwasowych.

Doskonale

usuwa trudno zmywalne osady tłuszczów kuchennych ze

skraplaczy oraz osady tytoniowe z filtrów powietrza. Idealnie
nadaje się do zastosowania w kuchniach, restauracjach

i innych miejscach nasilonego występowania tego rodzaju

zanieczyszczeń.

Oczywiście

świetnie

radzi

sobie

także

z innymi zanieczyszczaniami, jak pył, kurz, różnorodne osady

a nawet z rdzą i tlenkami.

Silnie działająca, powierzchniowo aktywna piana penetruje

czyszczone powierzchnie, rozpuszcza, obluzowuje i wypycha

spomiędzy lameli zanieczyszczenia, które wystarczy następnie
spłukać wodą. W pięć minut pozostawia powierzchnie metalowe

czyste, jasne i lśniące, a przy tym dokładnie oczyszczone

z warstwy izolującej cieplnie - co korzystnie wpływa na wydajność

chłodniczą urządzeń, ich bezawaryjną pracę oraz żywotność.

Renewz nie uszkadza miedzi, aluminium ani stali nierdzewnej.

Zawiera

inhibitor

elementach.

zapobiegający

korozji

na

czyszczonych

Opakowanie
Butla 3,8 l (zbiorcze: 4 butle)

Stosowanie
Dostępny w postaci koncentratu. Może być rozcieńczany

vw różnych proporcjach - w zależności od stopnia zabrudzenia

czyszczonych urządzeń - co zapewnia jego ekonomiczne użycie.
Przeznaczony do mycia niskociśnieniowego. Wymaga spłukania

po ok. 5 minutach.
Rozcieńczanie

koncentratu

gotowego do użycia środka:

Renewz

oraz

uzyskiwane

ilości

Proporcja

Gotowy
płyn

Czyszczenie i rozjaśnianie silnie zabrudzonych
i zatłuszczonych powierzchni

1:3

15,2 l

Czyszczenie i lekkie rozjaśnianie lekko i średnio
zabrudzonych powierzchni, usuwanie tlenków

1:6

26,6 l

Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni,
bez rozjaśniania

1:9

38,0 l

Zastosowanie

Centrala:
51-117 Wrocław
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

53-662 Wrocław
ul. Środkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

39-200 Dębica
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

40-106 Katowice
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl

