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Kreem Tank Degreaser - Fett-/Oljelösare
Denna produkt används före rostlösaren för att ta bort fett och olja från innerväggarna i tanken.
Särskild lämplig att användas i nya eftermarknadstankar som nästan alltid har ett skyddande oljeskikt på insidan.
Kan även spädas med vatten och användas som universal rengöringsmedel.
Kortfattat används Kreem Tank Degreaser så här:
Tankar:
• Häll flaskans innehåll outspätt i tanken och skaka i fem minuter.
• Häll ut vätskan och skölj tanken med vatten.
• Använd eventuellt Kreem Tank Mask (art.nr 36-0685).
• Använd Kreem Tank Prep (art.nr 36-0675).
Universal rengörning:
• Späd med tio delar vatten.
Kraftigt nedsmutsade delar:
• Späd med fyra delar vatten.
Levereras i flaska om 0,48 liter.
Art.nr

Benämning

36-0670
36-0670/06

Kreem Fett-/Oljelösare, styck
Kreem Fett-/Oljelösare, 6-pack

Kreem Tank Mask - Lackskydd
Om tanktätare eller rostlösare spills på den lackade tanken missfärgas lacken. För att förhindra detta
används Kreem Tank Mask, lackskydd, som ger en skyddande hinna på tanken.
Kortfattat används Kreem Tank Mask så här:
• Rengör det område på tanken som ska skyddas, se till att ytan är helt torr.
• Använd en pensel för att applicera lackskyddet på tanken.
• Låt torka 20-30 minuter.
• Stryk på två till tre lager för bästa skydd.
• Efter färdigt arbete, ta bort tankmasken med hjälp av varmt tvålvatten och en
svamp eller mjuk trasa.
Levereras i flaska om 0,24 liter.
Art.nr

Benämning

36-0685
36-0685/06

Kreem Lackskydd, styck
Kreem Lackskydd, 6-pack
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Kreem Tank Prep Kit - Rengörare/Etsare
För att vara säker på att få ett lyckat resultat med Kreem tanktätare måste Kreem tankrengörare först användas.
Kreem tankrengörare tar bort rost och smuts från insidan av bensintankar.
Rengöraren etsar även ytan för att ge bättre fäste åt tanktätaren.
Kortfattat används Kreem Tank Prep Kit så här:
Tank Prep A: • Se till att insidan av tanken är helt fri från olja.
• Späd ut vätskan med vatten, 20:1 (20 delar vatten + 1 del Kreem Tank
Prep A).
• Låt Tank Prep A-lösningen vara kvar i tanken i minst fyra timmar.
• Spola ur tanken med rent vatten.
Tank Prep B: • Används för att få bort de sista resterna av fukt.
• Tanken är nu helt kemiskt ren.
• Tanktätaren måste hällas i så fort tanken är helt torr, annars bildas ny ytrost mycket snart.
Levereras i sats om 0,473 liter Tank Prep A + 0,273 liter Tank Prep B.
Art.nr

Benämning

36-0675
36-0675/06

Kreem Rengörare/Etsare, sats
Kreem Rengörare/Etsare, 6-pack

Kreem Fuel Tank Liner - Tanktätare
Tanktätaren ger en elastisk tank inuti tanken och tätar effektivt mindre hål och sprickor. Vi rekommenderar att även nya tankar behandlas med Kreem, för att undvika framtida läckage.
Kortfattat används Kreem Fuel Tank Liner så här:
• Tanken måste vara helt ren och fri från rost, olja, fett, smuts etc.
• Ta bort bensinkranarna och plugga igen hålen.
• Blanda flaskans innehåll väl och häll direkt i tanken.
• En flaska Tank Liner räcker lagom till en 10 liters tank.
• Snurra tanken långsamt i alla riktningar så att hela tanken blir täckt.
• Vänta 5-8 minuter och gör om samma sak igen, och ytterligare minst en gång.
• Häll ut överskottet och låt tanken stå i väl ventilerat utrymme i minst 24 timmar.
VIKTIGT -> • Fukten i luften hjälper tätaren att härda, därför får ingen extern värmekälla användas,
som t. ex. värmeelement, värmepistol, hårfön osv.
• Tanktätaren är glänsande vit till färgen, därför är det lätt att se om hela tanken är täckt.
• När bensin kommer i tanken skiftar den vita färgen till brunt.
Levereras i flaska om 0,473 liter.
Art.nr

Benämning

36-0680
36-0680/12

Kreem Tanktätare, styck
Kreem Tanktätare, 12-pack
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