
 
 

 
 

  
 
 

Vloeibare auto- en vrachtwagenshampoo 
 Een zuinig, geconcentreerd, schuimend vloeibaar reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor 

autowasfaciliteiten die gebruik maken van borstels. 

 Tevens zeer geschikt voor het handmatig wassen van auto’s. 

 Bevat een mix van speciale synthetische reinigingsmiddelen, emulgatoren, schuimopwekkers en 

wateroplosbare smeermiddelen. 

 Heeft een uitstekend reinigend effect, schuim en borstel smering met verdunningen tot 1 op 2.000. 

 Verwijdert op effectieve wijze vuil, winterse zoutoplossingen en zware vervuilingen. 

 Het geheel synthetische reinigingsmiddel spoelt eenvoudig en vlekkeloos van het auto-oppervlak. 

 Werkt goed, zowel in zacht als in hard water. 

 Geheel biologisch afbreekbaar. Geen probleem met afvalverwerking. 

 Produceert grote hoeveelheden glad schuim zodat de borstels een lang leven beschoren zijn. 
 
TOEPASSING 

Voor het reinigen van auto’s, vrachtwagens, bussen, 

landbouwmachines, sportvliegtuigen en andere voertuigen. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 CARWASH 

Gebruik een verdunning van 4 tot 20 liter product per 6000 

liter water in het systeem. Pas de concentratie aan om de 

juiste hoeveelheid schuim en borstelsmering te houden. 

Voeg voor herbruiksystemen het product achteraf toe. 

Gebruik hangt af van factoren zoals het seizoen, aantal 

auto’s dat wordt gewassen en zwaarte van de vervuiling 

en de waterkwaliteit. 

 TOEVOEGEN VAN PRODUCT: 

HERBRUIKSYSTEMEN 

Injecteer het product direct in de waterlijn die naar de put 

leidt, met gebruik van een proportionerende pomp of 

injector. Als het water in de put komt, zal deze automatisch 

worden gevuld met de juiste hoeveelheid product 

 VOOR HANDMATIG WASSEN 

Bij gebruik van Blue Magic kan een Foamatic Super goede 

diensten bewijzen. Indien hiervan geen gebruik gemaakt 

wordt, dient u per liter water 15 cc Blue Magic toe te 

voegen. Daarna het voertuig in zijn geheel met deze 

oplossing behandelen. Vervolgens schoonpoelen en 

afnemen voor een diepglanzend resultaat. 

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen welke 

voorkomen op de verpakking. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: synthetisch wasmiddel voor auto’s 

Kleur: blauw 

Geur: geurloos 

pH: ± 10,5 

Dichtheid bij 20°C: ± 1,04 g/cm³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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