Technický list

WINTER zimní kapalina do ostřikovačů 10 L, 30 L

79-60

Koncentrovaná zimní náplň do ostřikovačů všech typů vozidel
použitelná do -50 oC
Rozsah
použití:

Kapalina do ostřikovačů určená pro všechny dopravní
prostředky.
_______________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek dle teploty okolního prostředí naředění roztok
aplikovat přímo do zásobní nádržky ostřikovačů ve vozidle
nebo na čištěnou plochu autoskla.
Ředění:
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Voda
3
2
1
0,5
0

Teplota
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-40 °C
-50 °C

___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Zimní čistící a odmašťovací náplň do ostřikovačů osobních a nákladních vozidel,
použitelná do venkovní teploty - C. Efektivně odstraňuje a rozpouští mastnoty,
zbytky solí a jiných nečistot z čelních skel a reflektorů dopravních prostředků.
 Nenarušuje lak a gumová těsnění automobilů
 Zlepšuje výhled a bezpečnost jízdy
 Nezpůsobuje korozi materiálů
 Bezezbytkový odpar
 Pro všechny typy autoskel
 Použitelná až do teploty - C
 Příjemná vůně borovicové silice
 Odstraňuje a rozpouští mastnoty, zbytky solí a jiných nečistot
___________________________________________________________________________

Použití:






k odstranění námrazy na čelních sklech automobilů, rovněž i ostatních
autosklech
vhodný a vysoce efektivní přípravek k odstranění mastnoty, zbytků solí a
jiných nečistot z čelních skel a reflektorů dopravních prostředků
prevence proti znehodnocení zásobní nádržky ostřikovačů mrazem

___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny
vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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