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Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov čelných  
a zadných skiel všetkých typov automobilov.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

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

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

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

Vlastnosti: Použitie:
• Vysoká odolnost proti mrazu, do -80°C
• Vysoké čistiace schopnosti, s obsahom 

parfémových látok
• Šetrná k podkladom – nepoškodzuje 

plasty, laky, polykarbonáty, gumu 
a pod.

• Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov 
čelných a zadných skiel všetkých typov    
automobilov

• Nemrznúca kvapalina čelných skiel 
truckov a nákladných vozidiel

Popis:

Nemrznúca zmes určená na jednoduché čistenie čelných a zadných skiel všetkých typov automobilov 
s účinnou mrazuvzdornosťou. Nenahraditeľná v zimnom období, určená pre každého automobilistu.

SCREEN WASH WINTER -80 °C
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť 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 ne-
správneho 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

Obmedzenie:

Nie je určená pre aplikácie v priamom styku s potravinami. Výrobok používajte výhradne na účely 
vedené na obale výrobku. Uchovávajte v pôvodnom obale - možná zámena za alkohol).

Aplikácia:

Do nádržky s kvapalinou pre vstrekovače nalievame priamo nalievacím hrdlom. V prípade potreby 
zrieďte vodou na požadovanú koncentráciu podľa tabuľky.

Čistenie:

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Technické údaje:

Farba Modrá 
Základ parfemované aktivné látky
Konzistencia tekutá
Hustota 846 kg/m3

Hodnota pH neuvedená
Tepelná odolnosť (pri preprave) -80 °C
Tepelný rozsah použitia -80 / +50 °C
Bod tuhnutia -80 °C
Bod varu 75 °C
Stekavosť (mm) stekavý (kvapalinový roztok)
Agresivita k podkladu neagresívny
Trvanlivost 24 mesiace
Doporučené riedenie  
(prípravok : voda)

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


