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De-Icer Blue
Rozmrazovač skel a zámků s mechanickým aplikátorem.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

De-Icer Blue DIC 1 ks 250 ml R 34670

Vlastnosti: Výhody:
• Hloubkový účinek díky speciálnímu 

složení
• Nenarušuje lakované povrchy, plasty, 

světlomety
• Duální tryska rozprašovače Spray / 

Stream

• Snadno odstraňuje sníh, led a námrazu 
ze skel

• Rychlá pomoc při silných mrazech
• Nezamrzá oproti klasickým sprejům 

v tlakové nádobě
• Díky kompaktnímu balení lze použít 

kdekoliv

Aplikace:

DE-ICER BLUE je vysoce účinný rozmrazovač na bázi syntetického lihu. Používá se na odstranění 
sněhu, ledu a námrazy ze skel automobilů, světlometů, případně zpětných zrcátek. Stejně tak je díky 
duální trysce nezbytným pomocníkem k rozmrazení pevných i visacích zámků. Díky speciálnímu slo-
žení má výborné rozmrazovací účinky s hloubkovým efektem a účinně také zbavuje povrch mastnoty. 
Nenarušuje kovové povrchy, laky automobilů, plasty, pryže a polykarbonáty.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

DE-ICER BLUE aplikujte rozprašovačem/proudem rovnoměrně na sklo automobilu / do zámku 
a nechte několik vteřin působit. Rozpuštěnou námrazu odstraňte škrabkou nebo setřete hadrem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence: kapalina
Barva: čirá světle modrá kapalina
Balení: 1 ks plastová lahvička o objemu 250 ml s duálním 

rozprašovačem
Hustota: 0,852 g/ml
Aplikační teplota: max. -40 °C
Vzdálenost při aplikaci: 20 cm
Skladovatelnost: 24 měsíců


