
        
 

Green Star 
Soluție universală pentru curățare 
 
Soluție de curățare universală, alcalină, puternic concentrată, fără fosfați și fără solvenți. Se poate utiliza universal în 
domeniul curățării pardoselilor atelierelor de reparații auto, a pardoselilor industriale, pentru curățarea interioară și 
exterioară a autoturismelor și camioanelor, precum și pentru curățarea motoarelor, datorită capacității enorme de a 
disloca și transporta murdărie și uleiuri. Inhibitorii speciali de coroziune asigură o compatibilitate ridicată cu piese 
componente ce conțin materiale sensibile cum ar fi aluminiul eloxat (anodizat). Pentru utilizarea în aparate cu injecție și 
extracție sau în alte aparate pentru curățare a covoarelor recomandăm adăugarea aditivului concentrat anti spumare Ken. 
Este compatibil cu instalațiile biologice de tratare a apelor uzate. Se separă rapid și este testat în conformitate cu ÖNORM 
5106 (concentrație testată 10% soluție). Conform cu VDA clasa A: timp de reacţie 5 minute, concentrație maximă aplicată 
1:3.  
 
Domenii de utilizare: 
Autoturisme, vehicule recreaționale și comerciale, pardoseli industriale și pardoseli ateliere reparații auto, utilaje de 
construcții, etc. 
 
Indicații de utilizare: 
În funcție de acumulările de mizerie – Curățare exterioară vehicule și motoare: utilizați o soluție 1:5 până la 1:30. Aplicați 
pe întreaga suprafaţă, lasaţi să acţioneze pentru o perioadă scurtă de timp si clătiţi bine folosind un aparat de spălat cu 
presiune. Curățare interioare vehicule, textile: utilizați o soluție 1:10 până la 1:20. Înlăturați resturile de produs cu o lavetă 
umedă sau cu un aspirator uscat/ud. Pardoseli industriale și ateliere reparații auto: utilizați o soluție 1:40 până la 1:120. 
VDA conform clasei A: timp de reacţie 5 minute, concentrație maximă aplicată 1:3. 
 
Ambalare: 

Cod produs.  Recipient 

25001    1 ltr. 

25011  11 kg. 

25035   35 kg. 

25225 225 kg. 
pH: 12,5 

Avertismente: 
Nu utilizați pe suprafețe fierbinți. Nu lăsați să se usuce. Înainte de utilizare verificați potrivirea și compatibilitatea. 
 
Notă: 
Folosiți aceste informații despre produs doar ca o recomandare, fără nicio obligație. O răspundere a noastră nu poate fi 
derivată. Verificați dacă produsul este potrivit pentru nevoia dumneavoastră. Este plăcerea noastră să vă asistăm. 
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