Autokozmetika

Screen Wash
Letný koncentrát do ostrekovačov 1:100.

Vlastnosti:

Výhody:

• Vysoká koncentrácia
• Vysoká čistiaca účinnosť
• S obsahom parfumovaných látok
• Šetrný k podkladom

• Riediteľný vodou v pomere 1:100
• Odstráni nečistoty, prach, zaschnutý
a prilepený hmyz
• Nepoškodzuje
plasty,
laky,
polykarbonáty, gumu a pod.

Aplikácia:
SCREEN WASH - vysoko koncentrovaná zmes riaditeľná vodou, určená na ľahké odstránenie nečistôt, prachu a hmyzu, prevažne z čelných skiel automobilov a lokomotív. Nenahraditeľný pomocník
každého vodiča a strojvodcu. Pravidelným používaním prípravku docielite celkové zlepšenie viditeľnosti hlavne pri jazde za dažďa a v noci. Možno použiť do ostrekovačov automobilov lebo v umývačke
čelných skiel lokomotív, truckov a nákladných vozidiel.

Objednávacie kódy:
Názov výrobku

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

Screen Wash

RSW

Fľaštička

34 ml

R 34700

Screen Wash Box

RSWB

Kartonový Box

100x 34 ml

R 34600

www.retech.com

1. Obsah fľašky nalejte do nádobky ostrekovača a nalejte vodu.
2. Obsah fľašky (34 ml) nalejte do 3,4 litrov vody a takto pripravený roztok nalejeme do nádobky ostrekovačov alebo nádržky čistiacich liniek.
3. Aplikáciu je možné vykonávať čistiacimi molitanovými stierkami.

Technické údaje:
Základ
Konzistencia
Hustota
Riedenie
Hodnota
Teplotná odolnosť
Teplotný rozsah použitia
Bod tuhnutia
Bod varu
Kvapalnosť
Agresivita k podkladu
Trvanlivosť

g/cm3
pomer
pH
°C
°C
°C
°C
mm
mesiace

parfumované aktívne látky
tekutá
1,1
(pri 20°C)
1:100
9,5 - 11,4
+5
(pri preprave)
+5 / +50
0
>100
kvapalný
(kvapalinový roztok)
neagresívny
(vysoká účinnosť)
24
(pri teplotách od +5°C < +25°C)

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť 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 nesprávneho 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

www.retech.com
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Návod na použitie:

