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NANOPROTECT CW SUPERWASH (konsentrat)

Bruksområde:
Basert på et nanoteknologisk superkonsentrat (Dedung-teknologi) 
er Dedung CW Superwash et optimalt rengjøring/renseprodukt for 
de fleste overflater. Grunnet teknologien "kryper" produktet under 
forurensingen og løsner denne skånsomt fra overflaten. Det er 
viktig, spesielt på lakkerte flater. Ved bruk av sterke vaskemidler eller 
mekanisk påvirkning, kan disse skades.

Egenskaper:
• Effektiv grunnet teknologien.
• Fjerner måkeskitt og insekter fra lakk, glass, tekstiler, osv.
• Fjerner saltrester, støv og skitt fra vindusflater.
• Gir blanke, rene og stripefrie bilvinduer, innvendig og utvendig.
• Utmerket til båtvask.
• Utmerket for "vedlikeholdsrens" av båtkalesjer, presenninger, 
 møbler, bilinteriør, osv.
• Enkel i bruk.
• Miljøvennlig.

Bruksanvisning:
Spray produktet på overflaten og fordel det med en svamp. La det 
virke i et par minutter. På glatte flater, skyll/vask godt med vann og 
tørk overflaten tørr. Sterkt forurensede flater kan med fordel fuktes 
med vann før påføringen av produktet. Produktet kan brukes på alle 
typer underlag. Angriper ikke gummilister.

Bilvask: 
Som forvask (håndvask) til bil: Spray produktet på flaten, la det 
virke noen minutter og vask bilen på vanlig måte med en god 
svamp. Meget skitne flater kan med fordel forvannes. Bruk rikelig 
med vann ved avskylling.

Båtvask:
Ved skitten flate: Spray på, la det virke noen minutter og vask av 
med svamp og vann. Meget skitne flater kan med fordel forvannes.
Vedlikeholdsvask: Bland fra konsentrat i en bøtte og vask med 
svamp.

Båt- og bilvinduer:
Utmerket til vask av bil- og båtvinduer. Spray på, fordel med en 
svamp. La produktet virke et par minutter og vask av med en godt 
fuktet svamp og tørk tørt.

Vindusvask:
Spray på og fordel med en svamp. La virke noen minutter og vask 
av med vann/nal.
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NanoProtect Dedung CW er fri for løsemidler, miljøvennlig og trygt 
å håndtere. Fri for frie nanopartikler.

Dedung CW Superwash leveres som:
250 ml konsentrat = 37,75 - 50,25 ltr. (meget økonomisk).
NB! Produktet blandes fra konsentrat i forholdet 1 : 150 - 1 : 200.

Sikkerhet/Beskyttelse/Tiltak:
Når du bruker dette produktet, vennligst les instruksjonene på flasken/beholderen. Vi ønsker å gjøre det klart at bruk av kjemiske preparater bare bør skje når det tas hensyn til sikkerhets-tiltakene og at produktet 
er utilgjengelig for barn. Den tekniske informasjonen er i henhold til de nyeste, tekniske kunnskapene og komponert av vår egen erfaring. I lys av de mange bruksom-rådene som er mulig med dette produktet, er 
det derfor brukerens ansvar å handle i henhold til den gitte situasjonen med hensyn til sikkerhet - det vil si brukeren sitt eget ansvar. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig ved feilaktig bruk av dette 
produktet utenfor vår kontroll. I tilfelle en ny versjon av denne informasjonen blir tilgjengelig - er denne informasjonen å anse som ugyldig. Se forøvrig HMS datablad.

Meget effektivt for fjerning av måkeskitt fra både lakk og tekstiler! 
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