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Bio Action Cleaner
Beschrijving
Putoline Oil Biodegradable Action Cleaner is 's werelds nummer 1 biologisch afbreekbare schuimluchtfilterreiniger!
Gebruiksaanwijzing:
Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
Doe 3 liter heel heet kraanwater in de Action Cleaner emmer
Voeg 100 gr Biodegradable Action Cleaner poeder toe aan het water
Dompel het vervuilde filter volledig onder. Draag handschoenen en pas op voor het verbranden van de handen!
Laat 10 tot 15 minuten inweken
Knijp het filter goed uit totdat al het vuil verdwenen is. Niet wringen!
Spoel het filter goed uit met koud kraanwater, spoelen totdat alle zeep-resten zijn verdwenen
Leg het filter te drogen onder een schone doek
Olie het filter, mits onbeschadigd, opnieuw in als het volledig droog is

Toepassing
Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend
producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt
tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!
Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses
Dichtheid bij 15 °C, kg/l

0,800

Beschikbare verpakkingen

74102
600 g pot

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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