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ZEP TUOTTEET

ZEP 45 NEW 

Zep 45 on tehokas ja monikäyttöinen voiteluaine joka sisältää Teflonia (PTFE) 

ZEP 45 tunkeutuu nopeasti kohteeseen ja irrottaa osat, jotka ovat juuttuneet kiinni
syöpymisen, ruosteen, rasvan tai lian kerääntymisen vuoksi. 
Puhdistaa, poistaa kosteuden, eristää ja suojaa korroosiolta. 

Zep 45 vähentää kitkaa huomattavasti, ja tarjoaa pitkäaikaisen kulutusta kestävän kalvon 
joka voitelee ja suojaa kaikkia  liikkuvia osia. 

Likaa keräämätön, soveltuu erinomaisesti puomien voiteluun ja 
liukupinnoille. Vähentää kitkaa ja voitelee kaikki liikkuvat osat.

Täyttää MIL-C-23411A -standardin mukaiset korroosion- 
kestävyyttä, suolasumua ja kosteutta koskevat vaatimukset.

Laaja käyttölämpötila-alueella: -45°C...+245°C.

KÄYTTÖKOHTEITA:
-   Korjaamoissa 
- Autohuolloissa 
- Kiinteistöhuolloissa 
- Rakennustyömailla 
- Maataloudessa 
- Koneurakoinnissa 
- Puomien voiteluun ja liukupinnoille

Kaikkialla, missä vaaditaan nopeaa läpäisykykyä 
ja erinomaisia voiteluominaisuuksia.

Pakkaus: Aerosoli 800ml x 12kpl 
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ZEP 40 NEW 

Zep 40 on erittäin tehokas lasin ja muiden kovien pintojen puhdistusvaahto.

Sisältää tehokkaan sekoituksen ammoniakkia, alkoholeja, tensidejä ja demineralisoitua vettä, 
jotka tehoavat vaikeisiin kohteisiin. 

Suositellaan käytettäväksi: Ikkunoiden, peilien, hopean, kromipintojen, 
rosteripintojen  tuulilasien, plexin, teräksen, alumiinin, laminaatti, 
ym. kovien pintojen puhdistukseen. 

Vaativiin kohteisiin kehitetty lasin ja muiden kirkkaiden pintojen
puhdistusaine, joka ei jätä kalvoa mm. ajoneuvojen lasipinnoille.

Puhdistaa ja poistaa tehokkaasti rasvaa, jättäen puhtaan 
kiiltävän pinnan. 

Ei vaurioita metalleja, eikä sisällä hankaavia ainesosia. 

Ei sisällä fosfaatteja.

USDA-hyväksytty: Hyväksytty käytettäväksi kaikille pinnoille, 
paitsi ei- syötävien tuotteiden käsittely-alueille.

KÄYTTÖOHJE:

1. Ravista hyvin ennen käyttöä.

2. Suihkuta kauttaaltaan puhdistettavalle pinnalle.

3. Anna vaikuttaa hetki, pinnan likaisuudesta riippuen.

4. Pyyhi, kuivaa ja kiillotta puhtaalla kuivalla liinalla.

Pakkaus: Aerosoli 800ml x 12kpl
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ZEP ERASE (Graffitien poistoon) 

Huipputehokas, käyttäjäystävällinen uuden sukupolven töherryksenpoistaja.

Poistaa normaalin maalin ja graffitit melkein kaikilta pinnoilta.

Poistaa maalikerroksia kerralla, vaikka ne olisivat hyvin vanhoja.
Irrottaa lyijy- ja kuulakärkikynän jälkiä, tussia yms. 

Tarttuu hyvin geelimäisyytensä ansiosta, ja pysyy myös pystysuorilla pinnoilla. 
Seinien, ovien, sähkökaappien, liikennemerkkien yms. puhdistamisessa.

Hitaasti  haihtuva liuotin soveltuu hyvin myös sisätiloissa käytettäväksi.
Huuhtoutuu helposti vedellä.

Soveltuu käytettäväksi: metalli, muovi-, pleksi-, puu- ja maalatuille 
pinnoille.

Maalatuilta pinnoilta töherryksiä poistettaessa, kokeile ensin pieneltä 
alueelta ensin että alkuperäinen maalattu kestää ja ei vaurioidu.

Käyttöohje:

-Suihkuta Zep Erasea pinnalle josta maalia on tarkoitus poistaa. 
-Anna vaikuttaa 15 - 20 minuutin ajan. 
-Käytä esim. maalikaavinta tai painepesuria poistaaksesi maalin. 

Katso käyttöön liittyvät varotoimenpiteet pakkauksesta.
Testaa aina pienellä alueella ennen varsinaista käyttöä.

Ulkonäkö: Geelimäinen väritön neste

Pakkaus: Aerosoli 800ml x 12kpl
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ZEP TKO Käsienpesuaine 

Zep TKO on erittäin tehokas ja hellävarainen tehokas käsienpesuaine.

Tuote ei sisällä käsiä kuivattavia ja ärsyttäviä liuottimia.
Zep TKO:n sisältämät aineosat ovat yli 90% biohajoavia. 

Tuote tuoksuu miellyttävälle sitruunalle, ja 
sisältää ihoa hoitavaa lanoliinia.

KÄYTTÖOHJE:
- Hiero kosteisiin käsiin
- Lian irrottua huuhtele vedellä pois

KÄYTTÖKOHTEITA:
-Teollisuudessa
-Korjaamoilla
-Kirjapainoissa
-Kiinteistönhuollossa
-Konepajoilla
-Rakennuksilla
 jne.

Tietoa:
Ei saa jäätyä. 
Varastointi lämpötila +4 - +50°C
pH: 5.5 - 6.5

PAKKAUS: 4 x 3,75 l
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