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EIGENSCHAPPEN 
 

• Eenvoudige applicatie met spuitflacon, 360° toepasbaar. 

• Reinigt zeer snel en zeer doeltreffend. 

• Vrij van zuren en bij vernevelen niet hinderlijk voor de luchtwegen. 

• Goede aanhechting op verticale delen, werkt daardoor optimaal in op de vervuiling. 

• Bevat een blauwe kleurindicator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Wheel Clean Pro is een zeer effectieve, zuurvrije velgenreiniger geschikt voor alle stalen en lichtmetalen velgen alsook hoogwaardige 
verchroomde velgen. Verwijdert hardnekkige vervuiling, zoals ingebrande remstof, olie en straatvuil. Verpakt in een handige flacon met 360° 
triggersprayer.  
 
Deze hoogactieve, krachtige reiniger is zelfneutraliserend en bevat een blauwe kleurindicator die vervaagt naarmate de werking afneemt. Als 
de kleur vervaagt en uiteindelijk verdwijnt, is de werking van Wheel Clean Pro geneutraliseerd en kan de velg met een hogedruk- of 
stoomreiniger worden afgespoten. Het reinigingseffect is dan optimaal. Op sterk vervuilde velgen kan met een borstel de reinigende werking 
worden versterkt.  
 
Doordat Wheel Clean Pro geen zuren bevat, zal het ondergronden die gevoelig zijn voor oxidatie of roest (gelakte ondergronden, remklauwen, 
…) ook niet aantasten of verkleuren.  
 
Wheel Clean Pro is gebruiksklaar en hoeft niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 1 liter is Wheel Clean Pro 
zeer gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar (zelfs ondersteboven).  
 
Als voorraadverpakking is er ook een economische jerrycan van 10 liter. Wheel Clean Pro kan eenvoudig uit de verpakking worden getapt met 
de Metering Tap 10 l en daarna optimaal worden gebruikt met de InnoQuip Multi Sprayer. 

 
ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 1L | Jerrycan 10L 

ARTIKELCODE 04.1166.0270 | 04.1167.0270 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Licht alkalische oppervlakte-actieve stoffen 

Volumieke massa / dichtheid:  1066 kg/m³ 

Consistentie:    Dik vloeibaar 

Viscositeit:    94 mPa.s 

pH:     12,5 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken. 

Soort ondergrond:    Stalen en lichtmetalen velgen alsook hoogwaardige verchroomde velgen. Innotec Wheel Clean Pro is niet  
geschikt voor het gebruik op gepolijste en beschadigde velgen. Niet gebruiken op warme ondergrond of  
in de zon. Indien nodig vooraf testen op een onopvallende plaats. 

Methode van aanbrengen:   Dekkend op het te reinigen oppervlak spuiten. Bij sterke vervuiling met een zachte borstel of kwast  
nabehandelen. Laten inwerken tot de blauwe kleurindicator verdwenen is (maximaal 10 minuten) en  
vervolgens altijd zorgvuldig met overvloedig water afspoelen, bij voorkeur onder hoge druk. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Wheel Clean Pro nooit laten aandrogen! 

EAN-Code:    Flacon met vernevelaar 1 L 5400563021750 
    Jerrycan 10 L 5400563021866 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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