Programy mycia
1. Program - nałoŜenie Aktywatora chemii
NałoŜenie niskim ciśnieniem aktywatora na samochód i pozostawienie go na ca 60 sec (dokładnie tyle ile trzeba
aby obejść i namoczyć całe auto dookoła).
Jest to opatentowany przez WAP system DDS, wspomaga mycie, umoŜliwia umycie auta w systemie
bezdotykowym (bez uŜycia szczotki) przy zastosowaniu chemii płynnej. Zazwyczaj lepsze rezultaty mycia
osiągały myjnie z chemią proszkową w odpowiedzi na potrzeby rynku w 2002 roku firma ALTO opatentowała
system DDS, który nie tylko jest super skuteczny
ale przewyŜsza proszek oszczędnością
w wydatkach energetycznych (woda i prąd). Niezwykle skuteczny na owady i pozostałe zabrudzenia
organiczne. Dodatkowo klient myjący auto czuje miły zapach, nie wdychając drobinek proszku.
Połączenie dwóch składników aktywatora i szamponu umoŜliwia umycie auta bez potrzeby uŜycia lancy
szczotkowej.Wówczas lanca szczotkowa pozostaje dla klientów z „trudnym lakierem” – np. stare auta
o porowatym zniszczonym lakierze (średni wiek , białe, czarne, trudne powierzchnie jak izotermy w
samochodach dostawczych, burty samochodów dostawczych, owiewki nad kabiną kierowcy w samochodach
dostawczych itd.
•
•
•

Temperatura wody na lancy: 45 ST C
Ciśnienie: 50 BAR
Woda: miękka

2. Program - mycie szamponem z gorącą wodą przy ciśnieniu 105-110 BAR.
Najlepszy rezultat uzyskuje się trzymając lancę ca 10 cm od nadwozia i myjąc auto od dołu do góry (na górze
wciąŜ aktywator oddziałuje na lakier)
•
•
•

Temperatura wody na lancy : 45 St C
Ciśnienie: 105-110 BAR
Woda: Miękka

3. Program – mycie szczotką
Na tym programie klient uzyskuje zmiękczoną wodę z pianą (tzw. wodny dywan pianowy)
Wodny dywan pianowy szybko spływa z karoserii dzięki temu klient od razu widzi, które miejsca są jeszcze
zabrudzone. Szybkość spływu wody z karoserii eliminuje równieŜ moŜliwość umycia auta bez zapłacenia za
program. Suchą szczotką po prostu klient rozmazuje bród na karoserii ale go nie usuwa. JeŜeli rozmazuje bród
to zostawi więcej pieniędzy na płukanie i w ten sposób dowiaduje się, Ŝe oszczędzanie i brak zapłaty za
program szczotka nie opłaci się.
Przy systemie B 2.0
• Temperatura wody na szczotce: 45 St C
• Ciśnienie: 50 BAR
• Woda: miękka
Przy systemie B 3.0
• Temperatura wody na szczotce: 45 St C
• Ciśnienie: 5 BAR ( z sieci wodociągowej)
• Woda miękka
UWAGA: W pojemniku odstawczym szczotka zanurzona jest NON-STOP w wodzie .
Zimą CIEPŁA, latem-ZIMNA (system automatycznie rozpoznaje temperaturę)
Dzięki temu na szczotce nigdy nie ma lodu ani piachu (piach osadza się w wanience gdzie jest sito).
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4. Program – płukanie
Płukanie wodą twardą z sieci
•
•
•

Temperatura: temperatura woda sieci
Ciśnienie: 105-110 BAR
Woda: Twarda sieciowa

UWAGA! Przy zainstalowanym systemie częściowego odzysku wody płukanie odbywa się wodą miękką
zgromadzoną w zbiorniku buforowym, oszczędzamy ca 20-30 % wody !!!

5. Program - Woskowanie
Woskowanie nano-woskiem na ZIMNO. Zimny wosk nie klei się do szyb oraz nie niszczy elementów
gumowych dodatkowo właściciel myjni nie ponosi kosztów ogrzania wosku ! Oszczędność w wydatkach energii.
Woski zawierają nabłyszczacze.
•
•
•

Temperatura: Woda zimna
Ciśnienie: 50 BAR
Woda: Miękka

6. Spłukiwanie wodą osmotyczną (nabłyszczanie i osuszanie auta).
Spłukiwanie wodą osmotyczną pozbawia auto plam i zacieków, zmienia napięcie powierzchniowe lakieru.
•
•
•

Temperatura: woda zimna
Ciśnienie: 50 BAR
Woda: Miękka osmotyczna

PROGRAMY DODATKOWE – OPCJE:

Program – MYCIE FELG.
Na kaŜdym stanowisku instalujemy dodatkową lancę. Klient opłaca usługę we wrzutniku i namacza
osobną lancą felgi bezpiecznym płynem do felg – zasadowym.
Program – MYCIE PODWOZIA
PROGRAM inwestora: Tryb Awaryjny lub serwisowy:
W przypadku awarii lub serwisowania jednego stanowiska moŜliwe jest przepięcie myjni na
stanowisko „awaryjne zapasowe”.
Dzięki temu nawet w przypadku awarii lub serwisowania myjni , stanowisko będzie zawsze czynne.
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Tabela programów mycia, myjnie ACC. Cykl mycia 10 min.

Program

1

Czas trwania Ilość
Ilość
zuŜytego wody
szamponu ciśnienie
110 BAR
System. B 3.0
12,5ml

nałoŜenie Aktywatora chemii 1min

Ilość
wody
ciśnienie
110 BAR
System. B 2.0

3,2 L

2,3 L

12,0 L

12,0L

10ml-20ml
(0,30PLN)

5L

12,0L

(0,22PLN)

2

Mycie ciśnieniem

25ml

2 min

(0,44PLN)
3

Szczotka

2 min

4

Płukanie

2 min

-

12,1 L

12,0L

5

Woskowanie

1 min

10ml

2,3 L

2,3L

8,2L

12,0L

42,80L

52,60 L

*jeŜeli klient
uŜyje

(0, 36 PLN)

6

Spłukiwanie osuszanie

2 min

-

(źródło: InŜ. Godos, test Myjnie ACC) © 2009.

UWAGA: Systemy B 3.0 i B 2.0
w kontenerach mogą zostać doposaŜone
w system odzysku wody (30% wody). System redukuje koszt zuŜycia

(dodatkowo płatne)

Informujemy, Ŝe logo i nazwa są znakami zastrzeŜonymi podlegającymi ochronie prawnej.
Informacje i materiały, badania i tabele zawarte w powyŜszej publikacji są wyłączną własnością firmy ACC. © 2009.
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