Jak na hmyz?
Provoz vozidel v teplejším ročním období je provázen nepříjemností v podobě zbytků hmyzu,
které zůstávají na čelních sklech automobilů a na přilbách motocyklistů.
Nejvíce hmyzu ulpí na čelním skle automobilu nebo krytu přilby hlavně za teplých,
nevětrných nocí. Výhled řidiče je pak natolik zhoršen, že může být příčinou nehody. Pokusy
odstranit ze skla zbytky hmyzu vodou z ostřikovače jsou většinou marné. Obvykle vzniknou
šmouhy, které výhled ještě zhorší. Nejlepším řešením v takovém případě je zastavit vozidlo a
znečistěná místa očistit.
Víte proč se velmi těžce odstraňují zbytky hmyzu !?
Je to proto, že mouchy a jiný hmyz obsahují kyselé štávy kterými rozpouští potravu.Po střetu
s karosérií nebo čelním sklem kyselé šťávy velmi intenzivně reagují s povrchem a proto po
zaschnutí se nesnadno odstraňují.
Jak již jsem uvedl, zbytky hmyzu se velmi nesnadno odstraňují ze světlometů, plastových
dílů i laku karoserie. Ani automatické mycí linky většinou nedokáží všechny zaschlé nečistoty
odstranit. Program, při němž je použita takzvaná aktivní pěna, je určitým řešením.
Nejvhodnější je však buď předmytí vozu nebo aplikace přípravku k odstranění zbytků hmyzu
na silně znečistěná místa ještě před vjetím do mycí linky.
Na trhu jsou i utěrky z mikrovlákna nebo houbičky s drsným povrchem, které také velmi
dobře odstraňují zaschlý hmyz. Výborným pomocníkem při odstraňování zbytků hmyzu je i
kus staré silonové záclony. Drsná tkanina má skvělé účinky.
V současné době je na trhu pestrá paleta odstraňovačů zbytků hmyzu a čističů skel od
nejrůznějších výrobců tuzemské i zahraniční provenience. Tyto produkty jsou k dostání snad
u každé čerpací stanice, ale také v prodejnách autokosmetiky, drogeriích či
hypermarketech(Ale pozor !!! Každý přípravek má jiný účinek). Většinou jsou prodávány v
půllitrových nádobkách s mechanickým rozprašovačem nebo ve spreji. K čištění skla můžete
využít také speciální čisticí přípravky, které můžete zakoupit u naší společnosti,kde získáte
potřebnou informaci o aplikaci a prevenci těchto přípravků.
Velmi důležitá je prevence.
Na našem trhu se objevuje i řada preventivních přípravků (s rozdílným účinkem)jak zabránit
tomu ,aby se hmyz z povrchu karosérie či čelního skla dal velmi dobře odstranit. Před touto
aplikací bych doporučoval odbornou konzultaci s našimi pracovníky, kteří Vám rádi poradí
jak tyto přípravky aplikovat.
Přestože výrobky jsou zajištěny proti vylití, doporučuji uskladňovat je ve vozidle ve svislé
poloze s uzávěrem nahoře. Neaplikujte je na přímém slunci ani na rozpálenou karoserii.
Přípravky uchovávejte mimo dosah dětí a spreje nevystavujte vysokým teplotám.
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