MAXOLEN ROHELINE TUULEKLAASIHOOLDUS: S11EU
Tuuleklaasi pesuvedelik VOC stiimul-maksuvaba Šveits.
Alates 1960 aastast on Maxolen olnud teerajaja keskkonnasõbralike ja efektiivsete
hooldusvahendite väljatöötamisel sõidukitele. Täidame oma klientide professionaalseid
nõudmisi töödeldes kõrgekvaliteetseid ja puhtaid koostisosi, mis baseeruvad
innovaatilisel koostisvalemitel,
keerukal tootmisprotsessil ja püsiva kvaliteedi
tagamisel.
ENNENÄGEMATU PUHASTUSJÕUD ILMA VOC SISALDUSETA:
Roheline-tensiid-tehnoloogia
Uuenduslikku S11EU-Seeriat võib iseloomustada kui külmumisvastast
tuuleklaasipesuvedelikku, mida saab kasutada aastaringselt, seda tänu “Rohelinetensiid-tehnoloogiale” professionaalselt kõrgele puhastusjõule ja erilisele looduslikule
jätkusuutlikkusele.
NUTIKAS KOOSTIS
Innovatsioon ja toimevõimsus
Innovaatilise koostise aluse “Roheline-tensiid-tehnoloogia” moodustavad spetsiaalsed
väljatöötatud tensiidid, mis pakuvad tugevat toimevõimet just madalatel
temperatuuridel – sealjuures saadakse hakkama ilma lenduvate orgaaniliste ühendite
sisalduseta.

SAAGE TUTTAVAKS EELISTEGA
Roheline ja Puhas
Tänu innovaatilisele “Roheline-tensiid-tehnoloogiale” on kindlustatud aktiivne ja suure
efektiivsusega puhastusvõime, mis eemaldab kiiresti hüdrofoobse mustuse ja tüüpilise
mustusekihi nagu: soolaudu, rehvitolmu, piduritolmu, heitgaastahma, pesemisel
tekkinud kuivatusvaha jäägid ja mootoriõli, isegi kõrgete minus temperatuuride korral.
Hüdrofoobne mustus kinnitub tuuleklaasile kogu aasta vältel ja külmakraadidega veelgi
intensiivsemalt kui soojematel temperatuuridel.
Tugevad pindaktiivsete ainete molekulid ümbritsevad tuuleklaasil oleva mustuse
sekundimurdosa kiirusel ja võimaldavad mustuse kiire vabastamise loputamise- ja
pühkimisprotsessi ajal.
Tulemuseks on nähtav ja tõhus puhastus, millel on vähem aknapuhastus luudade
töökäike ja mis võimaldab säästlikku tarbimist.

TÄIUSLIK PARTNER
Eksklusiivne Pakkumine
Aastaringne-tuuleklaasipesu vedeliku kontsentraat (1:3 Talvine töölahus)
Säästlik keskkonnale ja pindadele
Innovaatiline ja jätkusuutlik “Roheline-tensiid-tehnoloogia”
VOC– vaba, ilma Šveitsi stiimulmaksudeta lenduvate orgaaniliste ühenditele
Sobib tavalise, lehvik ja fänn pihustusega klaasipesusüsteemi.
100% kindel lakile, kummidetailidele ja plastikmaterjalide
Anti-Katlakivi-Tehnoloogia, katutamisel ühilduv kõigi karedustega kraaniveega
Exclusive Swiss Made. Valmistatud eranditult 100% Šveitsis.

Maxolen Grünklar Scheibenpflege S11-Serie
Aastaringne tuuleklaasipesu kontsentraat näiteks valmisahus külmumiskaitsega
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Ilma LOÜ stiimulmaksudeta, keskkonnasäästlik. ADR
nõudeta (ei ole ohtliku kauba veos)
Sobivus ja kindlus garanteeritud:
fännpihustid, lakile, kummi- ja plastikdetailidele
Kraanivesi kõigi veekaredustega

11EU*

Kontsentraat
Vaarikas

1:3 Lahus, Külmumiskaitse -18°C
1:2 Lahus, Külmumiskaitse -22°C

S11EU*
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1:3 Lahus, Külmumiskaitse -18°C
1:2 Lahus, Külmumiskaitse -22°C

S11EU88 Blue
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Valmissegu, Külmumiskaitse -20°C

