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SZAMPON DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA SILNIKÓW
ENGINE KLEEN
Szampon do silników jest silnie działaj cym rodkiem odtłuszczaj cym silniki w pojemniku
aerozolowym. W celu u ycia nale y spryska nim silnik oraz komor silnika, pozostawi na kilka minut,
aby preparat wsi kł, nast pnie zmy silnik czyst wod . Preparat jest prosty i efektywny w u yciu,
pomaga utrzyma dobry wygl d silnika. Nie niszczy lakieru, gumy ani plastiku.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Produkt ten jest mieszank silnie działaj cych rozpuszczalników, przeznaczon do usuwania
zanieczyszcze zespolonych z olejem lub smarem. Aby umo liwi równie usuwanie nieoleistych
osadów, zastosowano dodatek detergentu, który rozlu nia utwardzony przez ciepło brud i ułatwia jego
zmycie. W ka dym opakowaniu znajduje si wystarczaj ca ilo produktu do umycia silnika o
rozmiarach typowych dla Ameryki Północnej oraz s siaduj cych z nim obszarów pojazdu.
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Dla tych, którzy naprawd dbaj o swój samochód, dobry wygl d pojazdu z zewn trz nie jest
wystarczaj cy. Wa na jest dla nich równie czysto silnika, która dostarcza korzy ci zwi zanych nie
tylko z wi ksz handlow warto ci pojazdu:
·
Prace wykonywane na czystym silniku s łatwiejsze.
·
Obluzowane nakr tki, ruby czy przewody s bardziej widoczne.
·
Układ elektryczny lepiej pracuje, gdy zewn trzne cz ci przewodów s czyste (mniejsza utrata
mocy).
·
Je li samochód przeznaczony jest do sprzeda y, kupuj cy skłonny jest zapłaci wy sz cen za
dobrze utrzymany pojazd.
ZASTOSOWANIE
Dla uzyskania najlepszych rezultatów, nale y u ywa preparatu regularnie. Silnik uwolniony od smaru
i oleju nie wyłapuje tak łatwo pyłu i zanieczyszcze z dróg.

KLEEN-FLO EUROPE SP. Z O.O. ; ul. Ku nicy Kołł tajowskiej 13 31-234 Kraków
tel. 012 415 02 63 fax. 012 415 02 09
www.kleenflo.pl ;e-mail: kleenflo@kleenflo.pl

5 MINUT FAKTÓW

824

MIEJSCA SPRZEDA Y / ZASTOSOWANIA
·
sprzedawcy samochodów u ywanych - czysty silnik pomaga sprzeda pojazd
·
przystanie jachtowe / motorowodne - zarówno dla silników wewn trznych, jak i przyczepnych
·
tabory samochodów ci arowych - pomaga obni y koszty utrzymania
·
sprzedawcy motocykli - czy ci motocykle do połysku
·
sklepy ze sprz tem ogrodniczym - dobry do kosiarek, kultywatorów i dmuchaw do od nie ania
·
dostawcy przemysłowi - znakomity do czyszczenia maszyn i urz dze załadowczych
·
lotniska - nawet silniki samolotowe ulegaj zabrudzeniu
·
rolnictwo - do ci gników, kombajnów i innego sprz tu rolniczego
·
przedsi biorcy budowlani - znakomity, do zastosowania na miejscu, rodek czyszcz cy do
buldo erów i koparek
·
hurtownie
KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Du e opakowanie, wystarczaj ce do umycia silnika o rozmiarach typowych w Ameryce Północnej.
Szybki, czy ci dogł bnie.
Łatwy w u yciu, wystarczy spryska nim silnik, nast pnie zmy wod .
Podwójne działanie, oczyszcza z oleju i smaru, jak równie z przyschni tego brudu.
Produkt dla ka dego kraju.
Nie działa na lakier, gum , metal czy plastik.
Mo e by sprzedawany o ka dej porze roku.
Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach.
Wspomaga działanie silnika, zmniejsza straty mocy elektrycznej.
Usuwa oleiste plamy z betonu.

OPAKOWANIA
Numer katalogowy 824 -- 12 x 454 g (aerozol)
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