
Traffic Film Remover
Koncentrirano čistilo, namenjeno odstranjevanju onesnaženih površin, oljnih in mastnih madežev ter 
umazanij z vozil.

Lastnosti in prednosti

• Koncentrirana formula – ekonomična poraba
• Ne poškoduje barvanih površin – enostavno za uporabo
• Odstranjuje oljne in mastne madeže – večnamensko čistilo
• Se enostavno izpere – prihrani čas in denar

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86466 Traffic Film Remover TFR2 20 l plastenka

Uporaba

KENT Traffic Film Remover je koncentrirano čistilo za odstranjevanje onesnaženih površin, oljnih in mastnih 
madežev ter umazanij z vozil, brez da bi poškodovalo lakirane površine. Učinkovito odstrani trdovratne 
ostanke cestne umazanije, olja ter maščobe.
Čistilo KENT Traffic Film Remover lahko nanesete s pralnimi krtačami ali visokotlačnim čistilcem.

Navodila za uporabo

1. Nanesite čistiloTraffic Film Remover z visokotlačnim čistilcem v razmerju od 0.5% do 2%. Pustite, da čistilo 
prodre v umazanijo.

2. Za boljše rezultate pustite kratek čas, da čistilo prodre v umazanijo, nato ga temeljito izperite z  visokotlačnim 
čistilcem.

Opomba: Ne pustite, da se čistilo posuši na površini vozila.



Tehnične informacije

Osnova: Na osnovi topil

Izgled/barva: Tekočina svetlo rumene barve

Vonj: Blag

Gostota (20 °C): 1.061 g/ml 

Plamenišče: Se ne uporablja

pH: 10

Topnost v vodi: Topno

Temperatura nanosa: 10°C do 35°C

VOC: NIL

Rok uporabe: 36 mesecev

Tarifna številka: 3402 90 90

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT

(Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda
nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in
zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost,
kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati
nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo
uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si


