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REKKAPESU 5000, 10 l
Tuotenumero J11110

Vesiliukoinen puhdistusaine
Kuljetus- ja maansiirtokaluston päältäpesuun. Korvaa liuotinhampoot
useimmissa käyttökohteissa. Liuottaa öljyä, rasvaa, tiesuolaa, irrottaa pikeä
tms. Lähes vaahtoamaton. Laimentamaton pH 13.

Käyttöohje
Esilaimennus vedellä. Korkeapainelaitteet: esilaimennettuna 1:1–1:5
konetyypistä riippuen, kevyt lika: laimennus 1:10–1:40. Matalapainelaitteet:
esilaimennus 1:4–1:15. Harjapesukoneet: esilaimennus “raakana”–1:10
konetyypistä riippuen. Pesulaitteiden harjat pysyvät puhtaana silloin, kun
REKKAPESU 5000 puhdistusainetta on levitetty auton pinnalle 1:200.
HUOM! Ei saa käyttää yli 35°C:lle maalipinnalle.

JARRU CLEANER/LIUOTINAINE 10 l
Tuotenumero J11180
Jarru- ja kytkinosien puhdistusneste
Erittäin nopeasti haihtuva puhdistusaine tehokkaaseen rasvanpoistoon. 
Irrottaa nopeasti öljyä, rasvaa, vahaa, nokea, bitumia, painoväriä ja muita 
epäpuhtauksia maali- ja metallipinnoilta. PH ei määritelty.

KÄYTTÖKOHTEITA
Jarru- ja kytkinpinnat, teollisuuden koneet ja laitteet, laakerit, kumitelat, 
letkut, vaijerit, työkalut yms.

Käyttöohje
Käytetään sellaisenaan laimentamattomana. Ei liukene veteen.

Vesiliukoinen Liuotinpesuaine 
laimennettava 5 l
Tuotenumero J11120
Vesiliukoinen liuotinpesuaine
Kuljetus- ja maansiirtokaluston ulkoiseen pesuun. Moottori- ja
alustapesuun. Korvaa liuottimen useimmissa pesutarpeissa.
Liuottaa öljyjä, rasvaa, tiesuolaa, pikeä, yms. Laimentamaton pH 12.

Käyttöohje
Korkeapainelaitteet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna.
1:1-1:5 konetyypistä riippuen. Matalapainelaitteet: 1:4-1:12.
Harjapesukoneet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna
1:4-1:20.
HUOM! Ei saa levittää yli 35oC pinnoille. Ei saa kuivua.
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Voimakas liuotin vesipestävä ei 
laimennettava 10 l
Tuotenumero J11170
Teollisuusliuotin
Rasvanpoistoaine metalliosille. Ilmastointilaitteiden ja moottoreiden
puhdistukseen sekä suojarasvan poistoon. Ph ei määritelty.

Käyttöohje
Käyttö sellaisenaan. Annetaan vaikuttaa muutamia minuutteja
ennen vesihuuhtelua.

Vahvasti hapan vannepesuaine 5 l
Tuotenumero J11160
Vahvasti hapan puhdistus- ja peittausaine
Poistaa nopeasti hapettumia alumiinista ja korroosiojäämiä metallipinnoilta.
Tehokas puhdistusaine kivi-, kaakeli-, klinkkeri- sekä muiden happoja
kestävien pintojen, esim. graniitin puhdistukseen. Syövyttää lasipintoja,
jotka tulee suojata käsittelyn ajaksi. Laimentamaton pH 2.

Käyttöohje
Laimennetaan vedellä 1:5 - 1:100 puhdistettavan pinnan likaisuudesta
riippuen. Tiiviste kaadetaan aina veteen, ei koskaan päinvastoin. Kohde
neutraloidaan aina puhdistuksen jälkeen emäksisellä liuoksella.

Vahvasti hapan puhdistusaine 5 l
Tuotenumero J11140
Hapan irrotusaine
Irrottaa lian raudasta ja teräksestä. Voimakkaasti kalkkia
irrottava. Käytetään metallimuottien, putkistojen, säiliöiden ja
muiden vastaavien puhdistukseen. 1:15-1:60. Laimentamaton pH 1,3.

Käyttöohje
Levittään harjalla, telalla tai matalapaineruiskulla. Neutraloidaan
mielellään alkaalisella aineella ja huuhdellaan sen jälkeen
vedellä. Ohennettaessa aine sekoitetaan aina veteen eikä päinvastoin.
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Ultraäänipesuaine 5 l
Tuotenumero J11130
Puhdistusaine ultraäänilaitteisiin. Laimentamaton pH 13.

Käyttöohje
Käytetään 3-10 % vesiliuoksena.

Korkeatehoinen Oksaalihappo 5 l
Tuotenumero J11150
Lievästi hapan puhdistusaine hapettumien, kalkin ja 
saostumien poistoon. Korkeatehoinen tiiviste, joka tulee 
laimentaa. Poistaa ruosteen, kalkin ym. Oikein laimennettuna 
ei vahingoita maalia, lakkaa eikä metalleja. Laimentamaton pH 2.

Käyttöohje
Matalapaineruisku 1:10-20
Korkeapainelaite 1:1-4
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