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Nyári tisztítókoncentrátum az autók ablaktisztítórendszerébe 1:100.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Screen Wash RSW Palack 34 ml R 34700

Screen Wash Box RSWB Doboz 100x 34 ml R 34600

Tulajdonságok: Előnyök:
• Erős koncentrátum
• Magas tisztítási hatásfok
• Illatosított
• Gyengéd az anyaghoz

• Vízzel hígítható 1:100 arányban
• Könnyen eltávolít mindenféle 

szennyeződést, port és az autóablakra 
rászáradt bogarakat

• Nem károsítja a műanyagokat, lakkokat, 
gumit, polikarbonátokat, stb.

Alkalmazás:

A SCREAN WASH egy vízzel hígítható erős koncentrátum mindenféle szennyeződés, por és az autó-
ablakra rászáradt bogárak könnyű eltávolítására. Nélkülözhetetlen segítség minden sofőrnek. 
A készítmény rendszeres használatával elérhető a láthatóság általános javítása, különösen az esős 
időben vagy éjszakai vezetésnél. Használható személyautók szélvédőmosó rendszerekben és teher-
autók szélvédőmosókban.

Screen Wash
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék 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 kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A flakon tartalmát öntse be a szélvédőmosó tartályba és engedje fel vízzel.

2. A flakon tartalmát (34 ml) öntse a 3,4 liter vízhez, és így elkészített oldatot öntse be a szélvédőmosó 
tartályba vagy a tehergépjárművek szélvédő mosására szolgáló mosó tartályába.

3. Alkalmazható egy szivacsos ablaktisztító lehúzóval is

Műszaki adatok:

Bázis illatos hatóanyagok
Állag folyadék
Sűrűség g/cm3 1,1 (20 ° C-on)
Hígítás arány 1:100
pH érték pH 9,5-11,4
Hőállóság °C +5 (szállításnál)
Hőmérséklet tartomány °C +5 / +50
Dermedéspont °C 0
Forráspont °C 100
Megfolyás mm megfolyó (folyadék oldat)
Agresszivitás az alapra nem agresszív (magas hatásfok)
Felhasználhatósági időtartam hónap 24 (+5 °C <+25 °C)


