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Informatiile de mai sus reprezinta rezultatul probelor si certetarilor noastre. Oricum, considerand multitudinea modalitatilor de folosinta si imposibilitatea controlului nostru 
asupra conditiilor de utilizare, declinam orice responsabilitate pentru eventualele neplăceri sau daune care rezultă din utilizarea necorespunzatoare a produsului. 

AK 21 BRILLCAR 
DETERGENT PENTRU CAROSERII MASINI, CU EFECT POLISH 

CARACTERISTICI & APLICATII 

AK 21 BRILLCAR este un detergent sintetic 
pentru spalat caroserii de autoturisme si 
camioane,cu actiune degresanta si efect polish. 

AK 21 BRILLCAR poate fi aplicat, dupa ce a fost 
diluat , pe toate suprafetele unui vehicul; 
nefiind prezente in componentele sale nici un 
tip de solvent, acid, solutii alcaline, abrazive, 
poate fi folosit cu incredere si siguranta 
maxima, fara teama de a cauza opacizari, 
daune exteriorului masinii sau probleme pentru 
operator. 

Aplicare produsului AK 21 BRILLCAR poate fi 
efectuata prin metoda clasica, cu un burete imbibat in 
solutie sau dozat prin intermediul unei masini de 
spalat sub presiune. 

Trebuie tinut cont de faptul ca daca AK 21 
BRILLCAR se utilizeaza cu un aparat sub presiune, 
formeaza o spuma densa si consistenta care ii 
imbunatateste puterea de actiune, mentinand 
neschimbata modaliatea de clatire. Astfel, murdaria 
este descompusa, emulsionata in spuma care va fi 
apoi eliminata prin clatire prin sisteme traditionale 
sau sub presiune . 

Agentii tensioactivi cu spectru larg prezenti in AK 
21 BRILLCAR, faciliteaza eliminarea oricarei urme 
de murdarii, praf, smog, unsoare, musculite etc, 
lasand suprafetele absolut netede, stralucitoare
 si lipsite de urme. 
Elementele de strălucire facilitează curgerea apei de 
ploaie pe suprafață si impiedica formarea de pete 
provocate de stropii de ploaie, de murdarie sau 
amprente.

Avantajele AK 21 BRILLCAR sunt diverse: 

O spumare excelenta si usurinta de clatire;

Indeparteaza cu usurinta murdaria persistenta, 
cum ar fi musculitele si reziduurile  din jante; 

Poate fi utilizat manual fara nici un risc pentru 
operator si sanatatea acestuia; 

Este inert pe vopsea, plastic si cauciuc. Nu 
opacizeaza si nu cauzeaza pete pe suprafetele 
tratate; 

Foarte compatibil cu orice tip de ceara cu 
efect de auto-uscare.

Este biodegradabil peste 90 %; 

Este foarte economic: poate fi  folosit diluat 
in apa la concentratii foarte mici astfel incat 
solutia care se obtine sa fie competitiva. 

MODALITATE DE FOLOSINTA

Se dilueaza AK 21 BRILLCAR in proportie de 2 – 5 
% (de la 200 la 500 de grame la 10 litri di apa) in 
functie de gradul de murdarie al vehiculului de 
tratat. Se distribuie uniform solutia obtinuta prin 
mijloacele aflate la dispozitie si se spala frecand 
usor suprafata cu ajutorul unui burete sau unei 
manusi pentru spalat,  se clătește cu apă și se usucă 
cu o piele de căprioară sau similare. 
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