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Üveg és zár jégoldó mechanikus szórófejjel.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

De-Icer Blue DIC 1 db 250 ml R 34670

Tulajdonságok: Előnyök:
• Mélyen ható a különleges összetételnek 

köszönhetően 
• Nem károsítja a fényezett felületeket, 

műanyagokat, fényszórókat
• Kétfunkciós szórófej Spray / Stream

• Könnyen eltávolítja a havat, a jeget és 
a jegesedést az üvegről

• Gyors segítség erős fagyoknál 
• A klasszikus jégoldó sprayekkel 

ellentétben nem fagy meg
• A kompakt csomagolásnak 

köszönhetően bárhol használható

Alkalmazás:

A DE-ICER BLUE rendkívül hatékony szintetikus alkohol alapú jégoldó. Használható a hó, a jég és 
a  jegesedés eltávolítására szélvédőkről, fényszórókról vagy visszapillantó tükrökről. A kétfunkciós 
szórófej révén nélkülözhetetlen segítség a zárak és a lakatok jégmentesítésénél. A különleges ösz-
szetételnek köszönhetően kiváló a mélyen ható jégmentesítő hatása, valamint hatékonyan távolítja 
el a zsírt is a felületről. Nem károsítja fémfelületeket, fényezést, műanyagot, gumit és polikarbonátot.

De-Icer Blue
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

A DE-ICER BLUE-t vigye fel szórófejjel egyenletesen az autóüvegre / sugárral a zárba és várjon né-
hány másodpercig. Távolítsa el a jegesedést egy kaparóval, vagy törölje le egy ruhával.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Állag: folyadék
Szín: átlátszó, világoskék folyadék
Csomagolás: 1 db műanyag 250 ml-es flakon, kétfunkciós szórófejjel
Sűrűség: 0,852 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet: max. -40 °C
Alkalmazási távolság: 20 cm
Eltarthatósági idő: 24 hónap


