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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER PRO FOAM-SX

PSX

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

power PRO FOAM-SX łatwo i szybko usuwa insekty, bród, 
tłuszcz, wosk, osady spowodowane dymem, resztki gumy i kleju 
z powierzchni metalowych, szklanych, tworzyw sztucznych i 
wielu innych. Nadaje się szczególnie do powierzchni ze stali 
nierdzewnej w gastronomii, jak i do czyszczenia sanitariatów. 
Pianka w sprayu nie ścieka z pionowych powierzchni, dokładnie 
czyści i usuwa zabrudzenia oraz tłuszcz. Nie pozostawia smug, 
plam oraz poświaty. Nie zawiera substancji żrących i środków 
ściernych. Posiada przyjemny zapach.

Wygląd: lekko pieniący się płyn w sprayu.
Gęsość: 0,900 przy 20°C.
Temperatura zapłonu: brak.
Przydatność do użycia: 36 miesięcy, przechowywać w suchym, 
chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki.

Przemysł: 
Idealna do czyszczenia i odtłuszczania w biurach, warsztatach, 
kuchniach i łazienkach (meble łazienkowe, płytki, umywalki ze 
stali nierdzewnej, wanny). Skutecznie czyści lampy 
oświetleniowe, powierzchnie lakierowane i emaliowane, 
powierzchnie skórzane oraz wykonane z imitacji skóry, 
oprzyrządowania komputerów od ekranu do myszki, porcelany, 
lustra, dywany, itp. 
Motoryzacja:
Samochody 
Doskonale czyści wszelkiego typu polerowane, chromowane, 
lakierowane i laminowane powierzchnie, takie jak: felgi, 
siedzenia, tapicerkę drzwiową itp. Usuwa ślady nikotyny, pasty 
do butów oraz martwe owady z przedniej szyby, reflektorów, 
karoserii i tablic rejestracyjnych.
Motocykle
Usuwa tłuszcz, brud oraz naloty z felg, owady z owiewek, szyb 
kasków i ubrań. 
Sport i hobby:
power PRO FOAM-SX skutecznie czyści i pielęgnuje 
plastikowe i metalowe części rowerów, sprzęt narciarski, 
żaglówki, deski surfingowe itp.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                   Nazwa                     Opakowanie                         Rodzaj
PSX                    power PRO FOAM-SX     aerozol 600ml  Środki czyszczące, odtłuszczające
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NAJNOWSZEJ GENERACJI
AKTYWNA PIANA

CZYSZCZĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCA

                        Łagodna w działaniu, nie uszkadza gumy ani plastiku
                       Nie zawiera środków ściernych, nie spływa z powierzchni

Usuwa szybko i skutecznie wszelkie zanieczyszczenia, insekty, tłuszcz,
wosk, osady dymu, resztki gumy i kleju z różnych powierzchni

Ekonomiczna w użyciu, nie pozostawia smug, plam oraz poświaty
Posiada przyjemny zapach


