CLEANERS - DEGREASERS

TIX VECOSTAR
TRUCKWASH
Vecostar Truckwash is een sterk schuimende reiniger voor contactloze
reiniging van zeer hardnekkig straatvuil en atmosferische aanslag (trafficfilm) van (vracht)wagens, containers, tankwagens, landbouwmachines,
treinstellen en zwaar vervuilde industriële vloeren. De unieke
productsamenstelling garandeert een stabiel en effectief schuimdeken
om de vervuiling los te weken - ook op verticale oppervlakken.
• Geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van hoogwaardige detergenten.
• Zeer groot reinigend vermogen, dus lage dosering en economisch in gebruik.
• Een compacte schuimlaag met een lange standtijd.
• Optimale vuilopname door het schuim.
• Aangetoond minder aantasting van de lak, met name bij gebruik in combinatie
met borstelmachines (Veilig voor uw lak).
• Efficiënt schoonmaken, ook bij zware vervuilingen. Spoelt moeiteloos af.
• Laat na droging een glanzend en streeploos oppervlak achter.
ONDERZOEK
Naast optimale reiniging is ook een langdurige optimale conditie van de lak
van groot belang. In samenwerking met Akzo Nobel Car Refinishes B.V., een
vooraan-staande Nederlandse producent van autolakken, is een vergelijkende
test1 uitgevoerd naar de mogelijke aantasting van diverse lakken bij gebruik
van Vecostar Truckwash en een aantal vergelijkbare producten.
Deze onderzoeken  zijn  uitgevoerd  met een   gestandaardiseerde testopstelling, en er is met name gekeken naar de aantasting van de lak bij overmatig
gebruik, alsmede de slijtage van de lak bij het gebruik van betreffend product in
combinatie met borstelmachines.
De resultaten van de tests zijn verbluffend: de typische krasvorming (doffer
worden) van de lak door de borstels, is bij herhaald gebruik van Vecostar
Truckwash significant minder dan bij gebruik van enig alternatief product uit
de test. Dit wordt met name veroorzaakt door de unieke samenstelling vanVecostar Truckwash, waardoor een beschermende laag op de borstelharen
wordt afgezet en die deze met minder wrijving over het lakoppervlak laten
glijden.

VecoTix B.V.
Europole Center / Drève Gustave Fache 1 / B-7700 Mouscron
T +32 56 85 25 29 / F +32 56 85 25 59 / info@vecotix.be

vecotix.be

CLEANERS - DEGREASERS

TIX VECOSTAR
TRUCKWASH
Tevens leidt gebruik van Vecostar Truckwash tot een blijvend mooi & glanzend
effect na de reiniging en droging. Dit alles maakt Vecostar Truckwash tot het
topproduct in zijn klasse.
TOEPASSINGEN
Vecostar Truckwash wordt toegepast voor de reiniging van auto’s, vrachtwagens, containers, landbouwmachines, treinstellen, opslagtanks, kunststof
opbouwen,…  Het kan zowel met behulp van hoge en lage druk apparatuur,
manueel of borstelmachines worden toegepast.
GEBRUIKSAANWIJZING
In vrijwel alle gevallen volstaat een concentratie van 2 – 3 % oplossing.
Nevel de gebruiksverdunning in van onder naar boven. Tracht hierbij zorg te
dragen voor een gelijkmatige bevochtiging van het oppervlak. Na een inwerktijd van enkele minuten grondig afspuiten met water onder hoge druk; indien
mogelijk warm water gebruiken.
Vermijd situaties van extreem hoge temperatuur, bijvoorbeeld als het te reinigen object langdurig in de brandende zon heeft gestaan en het oppervlak
een zeer hoge temperatuur heeft, omdat dan het gevaar van indrogen van de
reinigingsoplossing op het oppervlak onvermijdelijk is. In dergelijke gevallen
adviseren wij om het oppervlak eerst met koud water af te spuiten.
EIGENSCHAPPEN
• Dichtheid (20°C)
• Vlampunt (PMCC)
• pH 			

: 1,07
: nvt
: 12,5

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Zie het veiligheidsinformatieblad.
Beschikbaar in 25 L, 200 L & IBC

De gegevens over onze producten zijn geheel
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze
controle staat, kunnen wij voor de resultaten
geen verantwoording nemen.
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