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Efect Produsul este un puternic curatitor pentru o multitudine de aplicatii. Acesta a fost 
conceput pentru o curatare la inalta presiune sau cu spray a : 

 - camioanelor si prelatelor  
 - atelierelor si a podelelor de hale 
 - motoarelor, echipamentelor mecanice si a schimbatoarelor de viteze 
 - sasielor  
 - echipamentelor de constructii si agricole 
 - orice alte suprafete contaminate. 
 
Proprietati Este un lichid cu o puternica actiune sinergica de curatare a uleiurilor, grasimilor si 

murdariei. 
 - este extrem de concentrat, astfel foarte economic 
 - curata rapid si complet, dar in acelasi timp este delicat cu suprafetele 
 - nu contine fosfati, CFC, formaldehyde sau solventi 
 - este ecologic, se separa cu usurinta in sistemul de canalizare, testat de IWL  
 Biodegradabilitatea ingredientelor active de spălat ale produsului depășesc 

cerințele legale. 
 
Aplicatii Produsul poate fi folosit diluat sau nediluat in functie de gradul si de intensitatea 

contaminarii. Pentru suprafetele vopsite, efectuati inainte o testare. Solutia de 
curatare nu trebuie sa intre in contact  cu vopseaua o perioada lunga de timp. Nu 
folositi produsul in lumina soarelui. Nu aplicati produsul pe suprafete incinse si nu 
lasati produsul sa se usuce. 

 
Dozaj Aplicati nediluat sau diluat cu apa in proportie de 1:50. 
 Aplicati Solutia de jos in sus. Dupa ce lasati sa actioneze aproximativ 5 minute, 

clatiti cu un jet puternic de apa.  
 
Specificatii pH (conc.) approx. 12.8 

Densitate approx. 1.055 kg/l 
 
Ingrediente Tensioactivi catatonici, biodegradabili si nonionici, solubilizatori, coloranti, agenti 

auxiliari. 
 
Precautii Simbol periculos: C – Coroziv 
 R 34 Cauzeaza arsuri. 
 S 2 A nu se lasa la indemna copiilor. 
 S 26 In cazul in care intra in contact cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta si 

consultati sfatul unui medic. 
 S 28 Dupa contactul cu pielea, clatiti imediat cu apa din abundenta. 
 S 37/39           Purtati manusi adecvate si protectie pentru ochi/fata. 
 S 45 In cazul unui accident sau daca nu va simtiti bine, consultati imediat un medic 

(arati eticheta produsului daca este posibil). 
 Pentru mai multe informatii vedeti MSDS. 
 

Observatii Inghetarea si dezghetarea produsului nu afecteaza calitatea si proprietatile 
acestuia. Produsul poate ataca piesele din aliaje usoare (aluminiu, zinc, alama) si 
vopselurile sensibile (testati inainte!). 

 

MULTI 2000 – Fisa tehnica 

Solutie multifuntionala  pentru ateliere de lucru, motoare, vehicule comerciale  


