
Innovation in cleaning and protection

Truck Shampoo 

Sterke alkalische reiniger voor milde tot zeer zware vervuilingen

Bijzondere voordelen

- Droogt glanzend op 
- Laat een beschermlaag achter 
- Houdt de lak langer mooi 
- Kort de wastijd 
- 1 product voor alles



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Truck Shampoo is een geconcentreerd alkalisch reinigingsproduct 
voor het wassen van auto’s, vrachtauto´s, bussen, tractoren, 
vliegtuigen, etc. 
Truck Shampoo laat een onzichtbare veilige beschermlaag 
(nanotechnologie) achter, waardoor verontreinigingen moeilijker aan 
het oppervlak hechten. Het gereinigde oppervlak zal steeds 
gemakkelijker schoon worden. Ook vermindert het condensvorming 
op glazen oppervlakken en laat het geen doffe waas of strepen 
achter. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Het te reinigen oppervlakte even voornamen met water. 
2. Truck Shampoo verdunnen 1:40 tot 1:100. 
3. Opbrengen met borstel, schuimlans of hogedruk lans. 
4. Eventueel ondersteunen met een borstel. 
1. Goed naspoelen met water. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Traffic Shampoo kan in pure of sterke vorm gelakte delen 
aantasten

Bijzondere voordelen: 
- Droogt glanzend op zonder te poetsen. 
- Verkort de wastijd. 
- Houdt de lak langer mooi. 
- Eén product voor de gehele buitenzijde. 
- Laat een beschermende Nano laag achter waardoor het reinigen 

steeds makkelijker zal gaan.

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Amber 
Nauwelijk 
8 (in een 10% oplossing) 
100% Biologisch afbreekbaar

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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Veiligheidsinformatie 
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Beschermende 
handschoenen, gelaatsbescherming, oogbescherming dragen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.


