
OneSystem Puhastus ja Hooldusvahendi kontsentraat sõidukitele 

(OneSystem KFZ – Pflege konzentrat) 

                          
Pehme puhastusvahend, sobib Nano kaitsevahendiga-töödeldud ja töötlemata pindadega sõidukitele. 

Lisaks OneSystem Nano-puhastusvahendi kontsentraadile, mis on juba optimeeritud Nanoga-töödeldud pindade 
puhastamiseks, on tootja arendanud veel eraldi OneSystem puhastus ja hooldusvahendi kontsentraadi sõidukitele, mis on 
spetsiaalselt ettenähtud sõidukitele erinevate pindade puhastamiseks ja kaitsmiseks. See on toodetud just vastavuses sõidukite 
vajadustega ja tagab optimaalse puhastamise. Alustades lakitud pindadest, velgedest ja lõpetades kabriolett katustega – isegi 
plastosad saab seest ja väljast selle tootega ideaalselt puhastada. Vahendi doseerimine sõltub mustusastmest. Vahendi 
tootlikkus on väga kõrge, kuna see on kontsentraat. 

Nanoga töödeldud sõidukeid soovitab tootja hooldada just OneSystem puhastus ja hooldusvahendi kontsentraadiga 
sõidukitele, see puhastab kaitseb ja aitab pikendada pinnakaitse eluiga märgatavalt! 

TOOTE OMADUSED 

Lisaks sügavale puhastavale toimele, lahustab ja seob mustust ning rasva 

Formaldehüüdivaba, Happevaba, Silikaadivaba,  Fosfaadivaba 

Annab töödeldavale pinnale kauakestva kaitse 
 Kasutuskohad: OneSystem Puhastus ja Hooldusvahendikontsentraat sõidukitele on ette nähtud Nanoga töödeldud, aga 
samuti ka töötlemata pindadele sõiduautodel, mootorrattastel ja veokitel. 

Koostis: 5-15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, <5% anioonseid pindaktiivseid aineid, lõhnaaine LIMONEEN 

Teabe vastavuse kohta - pesuvahendid: koostis 

Kasutamine: Kanda kontsentraat või lahus töödeldavale pinnale. Lasta vastavalt mustusastmele toimida. Seejärel loputada 
korralikult veega või pühkida märja lapiga maha. 

Keskmine kulu: Sõltuvalt mustuse astmele OneSystem Puhastus ja Hooldusvahendikontsentraat sõidukitele lahjendatakse 
veega vastavas proportsioonis: 

Lakk/Klaasid  20ml vahendit 1L vee kohta 

Tekstiilpinnad  30ml vahendit 1L vee kohta 

Veljed  50ml vahendit 1L vee kohta 

Mootoripesu Puhas kontsentraat, vajadusel kasutada mehaanilisi abivahendeid (hari või lapp). 
  

Säilitamine:  Hoida kuivas, jahedas (mitte külmas!) kohas, tihedalt suletuna originaalpakendis. Hoiustamisaeg keskmiselt 2-3 
aastat. 

Ohutusteave: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tundliku naha puhul kanda kaitseikindaid. Vältida kontakti silmade ja 
limaskestadega. Mitte segada toodet teiste ainetega. Töötades vahendiga kinnises  ruumis tagada korralik 
ventilatsioon.  R36/37/38: Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. S26: Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja 
pöörduda arsti poole. S20/21: Pealekandmisel mitte suitsetada, süüa või juua.   

Toodetud  Saksamaal.  Maaletooja: Nanomaxi OÜ 

 

http://www.nanomaxi.ee/pood/index.php?route=product/category&path=120_83_126
http://www.preimess.de/bild-banner/kfz-pflege.pdf
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