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De-Icer Blue
Rozmrazovač skiel a zámkov s mechanickým aplikátorom.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

De-Icer Blue DIC 1 ks 250 ml R 34670

Vlastnosti: Výhody:
• Hĺbkový účinok vďaka špeciálnemu 

zloženiu
• Nenarušuje lakované povrchy, plasty, 

svetlomety
• Duálna dýza rozprašovača Spray / 

Stream

• Ľahko odstraňuje sneh, ľad a námrazu 
zo skiel

• Rýchla pomoc pri silných mrazoch
• Nezamŕza oproti klasickým sprejom 

v tlakovej nádobe
• Vďaka kompaktnému baleniu možno ho 

použiť kdekoľvek

Aplikácia:

DE-ICER BLUE je vysoko účinný rozmrazovač na báze syntetického liehu. Používa sa na odstránenie 
snehu, ľadu a námrazy zo skiel automobilov, svetlometov, prípadne spätných zrkadiel. Rovnako tak je 
vďaka duálnej dýze nevyhnutným pomocníkom pri rozmrazovaní pevných aj visiacich zámkov. Vďaka 
špeciálnemu zloženiu má výborné rozmrazovacie účinky s hĺbkovým efektom a účinne tiež zbavuje 
povrch mastnoty. Nenarušuje kovové povrchy, laky automobilov, plasty, gumy a polykarbonáty.
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

DE-ICER BLUE aplikujte rozprašovačom / prúdom rovnomerne na sklo automobilu / do zámku 
a nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť. Rozpustenú námrazu odstráňte škrabkou alebo zotrite handrou.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia: kvapalina
Farba: číra svetlo modrá kvapalina
Balenie: 1 ks plastová fľaštička s objemom 250 ml s duálnym 

rozprašovačom
Hustota: 0,852 g/ml
Aplikačná teplota: max. -40 °C
Vzdialenosť pri aplikácii: 20 cm
Skladovateľnosť: 24 mesiacov


