All Wheel & Tire Cleaner
Eagle One All Wheel & Tire Cleaner ma nową ulepszoną formułę z
dodatkowymi środkami myjącymi zapewniającą większą i bardziej długotrwałą
czystość kół. Wystarczy rozpylić produkt na kole by aktywne środki myjące
usunęły brud i smar, a następnie spłukać koło wodą pod ciśnieniem. Podczas
jednego prostego zastosowania środek usuwa z kół i opon pył hamulcowy,
brud i smar.
All Wheel & Tire Cleaner jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów metalowych
piast kół i stalowych czy aluminiowych obręczy kół. Jest też bezpieczny dla
następujących powłok wykończeniowych: galwanizowanych, powlekanych,
fabrycznie malowanych i chromowanych.
OSTRZEŻENIE: NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIE KÓŁ NIE MALOWANYCH
FABRYCZNIE I KOŁA MOTOCYKLOWE.

Najlepszy stał się jeszcze lepszy
Eagle One All Wheel & Tire Cleaner (znany poprzednio jako A2Z All Wheel
Cleaner) jest Nr 1 wśród dostępnych na rynku amerykańskim środków do
czyszczenia kół. Teraz jego formuła została ulepszona by czyścić jeszcze lepiej.
Produkt ten jednocześnie czyści obręcze kół i opony eliminując tym samym
jeden etap w procesie czyszczenia kół. Jak wszystkie nasze produkty, Eagle
One All Wheel & Tire Cleaner jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy nanieść
środek na zimne koło, pozostawić na chwilę by aktywna piana czyszcząca usunęła brud i smar,
a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.
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SPOSÓB UŻYCIA:
1. Zalecane jest zabezpieczenie oczu.
2. Powierzchnia koła powinna być sucha i chłodna. ZALECA SIĘ CZYSZCZENIE PO JEDNYM KOLE by nie dopuścić do
zaschnięcia preparatu.
3. Trzymając butelkę z dala od ciała natryskiwać produkt równomiernie około 6 razy na koło i oponę.
4. Pozostawić na 30 sekund. W przypadku silnie zabrudzonych kół, przetrzeć dodatkowo obręcze i opony miękką
szczotką, pędzlem lub gąbką.
5. Stanąć z dala od koła i spłukać je strumieniem wody pod ciśnieniem.
6. Wytrzeć koło do sucha czystą, miękką szmatką by zapobiec powstaniu osadów z wody.
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