Autokosmetika

Screen Wash
Letní koncentrát do ostřikovačů 1:100.

Vlastnosti:

Výhody:

• Vysoce koncentrovaný
• Vysoká čistící účinnost
• S obsahem parfemovaných látek
• Šetrný k podkladům

• Vodou ředitelný v poměru 1:100
• Odstraňuje nečistoty, prach, zaschlý
a přilepený hmyz
• Nepoškozuje plasty, laky, polykarbonáty, pryž apod.

Aplikace:
SCREEN WASH je vysoce koncentrovaná směs mísitelná s vodou, určená pro snadné odstranění
nečistot, prachu a hmyzu, převážně z čelních skel automobilů a lokomotiv. Nepostradatelný pomocník každého automobilisty. Pravidelným používáním přípravku docílíte celkové zlepšení viditelnosti
zejména při jízdě za deště a v noci. Lze použít do ostřikovačů automobilů nebo do myčky čelních skel
trucků a nákladních vozidel.

Objednací kódy:
Název

Sklad. kód

Balení

Objem / rozměr

Obj. číslo

Screen Wash

RSW

lahvička

34 ml

R 34700

Screen Wash Box

RSWB

Kartónový Box

100x 34 ml

R 34600

www.retech.com

1. Obsah balení nalijte do nádobky ostřikovačů a doplňte vodou.
2. Obsah lahvičky (34 ml) nalijte do 3,4 litrů vody a takto připravený roztok nalijeme do nádobky ostřikovačů nebo nádržky čistících linek.
3. Aplikaci lze provádět čistícími molytanovými stěrkami.

Technické údaje:
Základ
Konzistence
Hustota
Ředění
Hodnota
Tepelná odolnost
Tepelný rozsah použití
Bod tuhnutí
Bod varu
Stékavost
Agresivita k podkladu
Trvanlivost

g/cm3
poměr
pH
°C
°C
°C
°C
mm
měsíce

parfemované aktivní látky
tekutá
1,1
(při 20°C)
1:100
9,5 – 11,4
+5
(při přepravě)
+5 / +50
0
100
stékavý
(kapalinový roztok)
neagresivní
(vysoká účinnost)
24
(při teplotách od +5°C < +25°C)

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 žádném 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
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Návod na použití:

