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Téli ablakmosó folyadék minden típusú szélvédők  
és hátsó ablakok könnyű tisztítására.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

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

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

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

Tulajdonságok: Használható:
• -80 °C-ig használható
• Tökéletesen, foltmentesen tisztít, 

illatosított
• Gyengéd az anyaghoz - Nem károsítja 

a műanyagokat, lakkokat, gumit és 
a polikarbonátokat

• Téli ablakmosó folyadék minden típusú 
szélvédők és hátsó ablakok könnyű 
tisztítására

• Téli ablakmosó folyadék 
tehergépjárművek és kamionok 
számára

Leírás:

Téli ablakmosó folyadék minden típusú szélvédők és hátsó ablakok könnyű tisztítására, hatékony 
fagyállósággal. Télen nélkülözhetetlen segítség minden sofőrnek.

SCREEN WASH WINTER -80 °C
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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

Korlátozás:

Nem alkalmazható közvetlen érintkezésben az élelmiszerrel. A termék kizárólag a termék csomagolá-
sán meghatározott célokra használható. Tárolás kizárólag az eredeti csomagolásban – alkohollal való 
összetévesztés veszélye!

Alkalmazás:

A folyadékot öntse bele a szélvédőmosó tartályba. Ha szükséges, hígítsa vízzel a kívánt koncentráci-
óra a táblázat szerint.

Kéz:

 Víz és szappan, kézkrém:.

Műszaki adatok:

Szín kék 
Bázis illatos hatóanyagok
Állag folyadék
Sűrűség 846 kg/m3

pH érték pH -
Hőállóság (szállításnál) -80 °C
Hőmérséklet tartomány -80 / +50 °C
Dermedéspont -80 °C
Forráspont 75 °C
Megfolyás (mm) megfolyó (folyadék oldat)
Agresszivitás az alapra nem agresszív
Felhasználhatósági időtartam 24 hónap
Ajánlott hígítás  
(termék : víz)

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


