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SCREEN WASH WINTER -80 °C
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů čelních  

a zadních skel všech typů automobilů.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Screen Wash Winter -80 °C, 1 l RSWW Lahev 1 l R 34690

Screen Wash Winter -80 °C, 25 l RSWW25 Kanystr 25 l R 34695

Screen Wash Winter -80 °C, 200 l RSWW200 Sud 200 l 1 35012

Vlastnosti: Použití:
• Vysoká odolnost proti mrazu, do -80°C
• Vysoké čistící schopnosti, s obsahem 

parfémových látek
• Šetrná k podkladům – nepoškozuje 

plasty, laky, polykarbonáty, pryž apod.

• Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů 
čelních a zadních skel všech typů 
automobilů

• Nemrznoucí kapalina čelních skel 
trucků a nákladních vozidel

Popis:

Nemrznoucí směs určená pro snadné čištění čelních a zadních skel všech typů automobilů s účinnou 
mrazuvzdorností. Nenahraditelná v zimním období, určená pro každého automobilistu.
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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

Omezení:

Není určena pro aplikace v přímém styku s potravinami. Výrobek používejte výhradně k účelům uve-
deným na obalu výrobku. Uchovávejte v původním obalu - možná záměna za alkohol).

Aplikace:

Do nádržky s kapalinou pro vstřikovače naléváme přímo nalévacím hrdlem. V případě potřeby nařeď-
te vodou na požadovanou koncentraci dle tabulky.

Čištění:

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Technické údaje:

Barva Modrá 
Základ parfemované aktivní látky
Konzistence tekutá
Hustota 846 kg/m3

Hodnota pH neuvedena
Tepelná odolnost -80 °C (při přepravě)
Tepelný rozsah použití -80 / +50 °C
Bod tuhnutí -80 °C
Bod varu 75 °C
Stékavost (mm) stékavý (kapalinový roztok)
Agresivita k podkladu neagresivní
Trvanlivost 24 měsíce
Doporučené ředění  
(přípravek : voda)

1:0 = -80 °C | 1:1 = -30 °C 
1:2 = -17 °C | 1:3 = -11 °C


