
                 G9524 Hot Rims All Wheel Cleaner vannepuhdistusaine käyttöohje: 

Turvallinen kaikille vanteille, mukaan lukien kromi, kirkaslakattu, kiillotettu ja kiillottamaton alumiini, sekä tehdasmaalatut vanteet • Liota lika ja huuhtele 

pois • Irroittaa sitkeimmänkin asfaltista irtoavan pien, tiesuolan ja jarrupölyn. Lue kuitenkin vannevalmistajan hoito-ohjeet ennen tämän tai minkään muun 

vannepesuaineen käyttöä. 

KÄYTTÖOHJE: Ravista hyvin. Käytä hyvin ilmastoidulla alueella. 1. Huuhtele vanteet vedellä ennen käyttöä. PESE YKSI VANNE KERRALLAAN. 2. Suihkuta 

tuotetta n.30cm etäisyydeltä KYLMÄLLE VANTEELLE. Suihkuta koko vanne lisäämällä raskaasti likaantuneisiin alueisiin enemmän tuotetta. 3. Anna tuotteen 

vaikuttaa noin 15-sekuntia. Erittäin likaiset vanteet saattaa vaatia mekaanista puhdistusta pehmeällä harjalla. 4. Huuhtele painepesurilla liat pois. 5. Kuivaa 

vanteet kuivausliinalla. Vaikeimmissa tapauksissa esim. kuukausien pesemättömyys saattaa vaatia toisen käsittelykerran. 

Pidä sumutinpää suljettuna ja tuote lasten ulottumattomissa. Vältä ihokosketusta ja tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele 

välittömästi runsaalla vedellä ja tarpeen vaatiessa hakeudu lääkärin hoitoon. Käytä suojaavia vaatteita, käsineitä ja silmä/kasvosuojia. Jos joudut 

turvautumaan lääkärin apuun ota tämä pakkaus mukaan ja esitä pullon etiketti lääkärille tarpeen vaatiessa oikean jatkohoidon saamiseksi. 

Säker på alla fälgar inklusive krom, klarlackad, polerad och opolerad aluminium, samt fabriksmålade hjul • Blöt och skölja bort smuts • Utsläpp av de mest 

ihärdiga asfalten separata från den lilla, vägsalt och bromsdamm. Men se fälgtillverkarens den skötselråd innan du använder eller något annat band av 

tvättmedel att använda. 

BRUKSANVISNING: Skaka väl. Används på väl ventilerad plats. 1. Skölj hjulen med vatten före användning. Tvätta EN FÄLG I SÄNDER. 2. Spraya produkten 

från n.30cm avstånd på kall fälg. Spraya mera cleaner på mycket smutsiga ställen. 3. Låt produkten verka i ca 15 sekunder. Mycket smutsiga hjul kan kräva 

mekanisk rengöring med en mjuk borste. 4. Skölj smutsen med en högtryckstvätt. 5. Torka hjulen med torktrasa. I de svåraste fallen, till exempel. Om fälgarna 

har varit otvättade flera månader, måste man upprepa behandlingen. 

Håll sprayhuvudet stängd och produkten borta från barn. Undvik hudkontakt och kontakt med ögonen. Om produkten kommer i ögonen, spola genast med 

mycket vatten och, om nödvändigt, kontakta läkare. Använd skyddskläder, handskar och ögon- / ansiktsskydd. Om du måste ta till medicinsk hjälp ta detta 

paket, flaskans etikett och visa din läkare om det behövs vidare vård. 

Sisältää: < 5% Ioniton pinta-aktiivinen aine 

Innehåller:   < 5%  Nonjoniska tensider. 

 

  
Syövyttävä  

Frätande 

 

Sisältää:Hydroksietikkahappo,  

Innehåller: Hydroxiättiksyra 

 

Syövyttävää. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa 

suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla 

vedellä ja mentävä lääkäriin.Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin 

ajan.Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoivointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, 

mikäli mahdollista).Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.Voi syövyttää ruoansulatuselimistöä. Voi 

syövyttää hengityselimiä. 

 

Frätande. Undvik inandning av gas/rök. Sörj för god ventilation. . Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 

skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid 

kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten minst 15 minuter Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, 

kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.  Kan frätande 

matmältningsystemet och respiratorisk.                                                                                                                                        ( 710ml) 

 

 

Maahantuoja: HL Group Oy, Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki, p. 0207 445 200, www.meguiars.fi  

http://www.meguiars.fi/

