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TECHNISCHE FICHE - CTEC Car- en truckwash reiniger CW  
Code 36292 - 36293 - 36295 

 

 

 

 

1. BESCHRIJVING. 

 
Reinigingsmiddel voor personenwagens en vrachtwagens. 
 

 CTEC CW is een zeer snel en efficiënt werkend reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld 
voor het reinigen van personenwagens en vrachtwagens. 

 Tast geen aluminium en ruiten aan bij gebruik volgens de aanbevolen verdunning. 
 Wordt gebruikt bij koud/warm reinigen met hoge drukapparatuur, handmatig en 

voor inneveling van carwashes. 

 Reinigt carrosserieoppervlakten zonder krassen. 
 Is met water te verdunnen en heeft een waterontharde werking. 

 Geeft geen irriterende dampen af en is fosfaatvrij. 
 Kan gebruikt worden voor het interieur te reinigen als er achteraf gespoeld wordt 

met water 
 
 

2. TOEPASSING. 
 

CTEC CW is te gebruiken in de transportwereld, voor auto- en garagebedrijven, 
gemeentelijke instellingen, industriële bedrijven, koelwagens, caravanhandelaren, 
jacht- en botenbouw. 
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VERANTWOORDELIJK BEDRIJF : 
CTEC BVBA 
Hagelberg 15 
2250 Olen 
Tel. : 014.86.16.13 
Fax : 014.86.17.17 
Tel. noodgevallen België : 070.245.245 
Tel. noodgevallen wereldwijd : XX32.70.245.245 
E-mail : info@ctec.be 
Website : www.ctec-chemicals.com 
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3. GEBRUIKSAANWIJZING. 

 
 Verdunnen met water, minimaal 1% tot maximaal 5 % voor handmatig gebruik.  

 Van beneden naar boven in te nevelen op de oppervlakten met behulp van een 
sprayer en/of schuimkanon, verstuiver en/of innevelapparatuur voor de carwashes 
en kort laten inwerken. Het product niet laten opdrogen op het te reinigen vlak.  

 Afspoelen.  
 Bij grote voertuigen eventueel borstelen. In de innevelapparatuur het product 

verdunnen van 0,8 tot 2 %. 
 Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden welke op de verpakking voorkomen. 

Vermijd contact met de ogen (onmiddellijk naspoelen met water). 

                            
 

4. PRODUCTEIGENSCHAPPEN. 
 

 Type  : vloeibaar schuimende reiniger 
 Kleur  :  licht geel 
 Geur  :  frisse citrus geur 

 pH   :  12,5 
 

 

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of 
laboratoriumtesten. 
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