كـــليـــــن

Clean

شــــــــامـبـو غســــــيل الســـــيارات

Car Shampoo
This unique and new generation anionic surfactant based
cleaner performs effectively at low dosages removing many
kinds of dirt, soil & grease without affecting the paintwork
leaving the surface clean & shining . This versatile and soft
on hands cleaner is suitable for application through manual,
automatic, high pressure cleaner and foam lance system .

Fields & Application

منتج فريد من نوع ِه يعد الجيل الجديد للمنظفات على األسطح
 فعال في اإلضافات القليلة ويزيل العديد من األوساخ. االيونية
واالتربة والشحوم دون التأثير على طالء االسطح كما يترك
. ً السطح نظيفا ً ومشرقا
اليؤثر على األيدي يعد مالئما ً للتنظيف اليدوي واالتوماتيكي
. وكذلك أجھزة الضغط العالي وأنظمة مرشات الرغوة
مواقع األستخدام

Car Wash Station
Auto Service Center

محطات غسيل السيارات
مراكز صيانة السيارات

Usage Application

A – Manual Washing : Spray the vehicle surface with clean water
طريقة األستخدام
to get rid of loose dirt. Dilute 3 cupfuls to 10 liters water (1
 يرش سطح السيارة اوالً بالماء النظيف إلزالة: الغسل اليدوي- أ
bucket of water ) . using sponge/ soft cloth work the shampoo all  لترات من10  يخفف بإضافة سعة ثالث أغطية من العبوة الى. األوساخ
over the vehicle body .
 يستعمل قطعة قماش او أسفنج. ( الماء )مايعادل سطل واحد من الماء
Rinse with clean water
. لوضع الشامبو على سطح السيارة ثم يغسل بالماء لصافي
B – Automatic Car Wash: Inject 100 – 150 ml per car wash &
 يوضع سعة غطاء واحد من العبوة في كل:  الغسل األتوماتيكي- ب
. دورة غسيل
cycle .
يوضع الشامبو في:ج – أجھزة الضغط العالي ومنظومة مرشات الرغوة
C – High Pressure Cleaner& Foam lance: Dose through the
. خزان الرغوة ويتم استخدامه حسب منظم نسبة الرغوة لغسل السيارة
chemical injection tank .

الصفات العامة

Typical Properties :
Appearance : Viscous Liquid
Colour :
Blue
Clarity :
Clear
pH value :
8 ± 0.5
Sp Gravity : 1.02 ± 0.01
Odour :
Seaweed

Volume : 3 Le

 سائل لزج: المظھر العام
ازرق
: اللون
نقي
: النقاوة
0.5 ± 8 : pH قيمة ال
0.01 ± 1.02 : الوزن النوعي
عطر أعشاب البحر
: الرائحة
 الخ... مالئم لغسيل السيارات والشاحنات والباصات والرافعات الشوكية والماكينات الزراعية
Suitable for cleaning of cars, vans, trucks, buses, forklifts, cranes, earth
moving equipments and other automotive vehicles

 لتر3: سعة العبوة
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