
Produkto informacija CP 940 

VehiclePro Aktyvios valomo-
sios putos CP 940

Lengvai šarminis valymo šampūnas suteikia stabilų puto-
jimą valymo įrenginių sistemose ir savitarnos plovyklose. 
CP 940 saugo paviršių ir gali būti lengvai nuplaunamas. 
Pasižymi maloniu ir gaiviu citrinų aromatu.
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Savybės

■ Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
■ Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
■ Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
■ Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės 

paviršių
■ Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
■ Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susida-

rymo ant vašku padengto paviršiaus
■ Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
■ Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
■ Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
■ Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Transporto priemonių valymui

Transportas / pervežimo paslau-

gos:

Krovininių transporto priemonių 
valymui

Savitarnos automobilių plovy-

klos:

Automobiliams, krovininėms transporto 
priemonėms, dviračiams.

Komercinėms automobilių plo-

vykloms:
Automobiliams

Naudojimo galimybės

■ Aukšto slėgio įrenginiai
■ Automobilių plovyklos
■ Savitarnos automobilių plovyklos
■ Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu

pH

11.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

20 l 6.295-519.0

200 l 6.295-520.0
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Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-

nio
■ Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
■ Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
■ Leiskite priemonei įsigerti.
■ Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Automobilių plovyklos

■ Papildykite priemone plovimo įrenginį
■ Nustatykite reikiamą dozę
■ Įjunkite plovimo programą

Savitarnos automobilių plovykla

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-

nio
■ Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
■ Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
■ Leiskite priemonei įsigerti.
■ Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

■ Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
■ Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
■ Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

■ Produktas sertifikuotas VDA
■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys: Valymo metodas: Pirminis skiedimas: Skiedimas: Užteršimai: Išeiga:

1000 ml Aukšto slėgio įrenginiai 1.3-2 % stiprus 100 PKW

1000 ml Komercinėms automobilių plovy-
kloms

1.3-2 % vidutinis 100 PKW

1000 ml Savitarnos automobilių plovyklos 0.2 % stiprus 70 PKW

1000 ml Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su 
putų antgaliu

1.3-2 % vidutinis 100 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com  


