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Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki  zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materia-
łu upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. 
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Car Attack Szyba 
 
 

Produkt SZYBA przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń i plam z 
szyb, luster zarówno w samochodach jak i również w gospodarstwach 
domowych. Dzięki zawartemu w nim alkoholowi i wodzie deminerali-
zowanej gwarantuje idealną czystość i połysk. Alkohol przyspiesza 
wysychanie, co gwarantuje brak smug.  

ZASTOSOWANIE: 

 Usuwanie zabrudzeń i plam z szyb, reflektorów i luster samochodowych, oraz 
w gospodarstwach domowych. 

DANE TECHNICZNE: 

Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne 5%, etanol, woda, zapach, 
barwnik. 

 
Kolor: bezbarwny lub niebieski 
Zapach: Wg asortymentu 
Gęstość w 20 °C: 0,980÷1 g/cm3 

PH: ok. 7 

SPOSÓB UŻYCIA: 

 Ustawić zawór spryskiwacza w pozycji „ON”, a następnie nakierować na miej-
sce w którym znajduje się zabrudzona szyba i nacisnąć spryskiwacz. 

 Odczekać 10 sekund i przetrzeć miejsce plamy suchą szmatką, aż do usunięcia 
nadmiaru płynu lub poczekać do momentu odparowania płynu. 

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU: 

Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia powierzchni czyszczonej. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI: 

Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie zarządzania firmą  potwierdzo-
nym przez CERTYFIKAT ISO 9001:2008. 

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE: 

Termin ważności wynosi 48 miesięcy od daty produkcji. 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnie  
zapakowanych pojemnikach. Temperatura przechowywania: +1°C do +300C 
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Produkt pakowany jest wg poniższej tabelki: 

Pojemność Opakowanie 
ilość sztuk  
w kartonie 

Waga brutto 
1 szt. 

500ml butelka typu PET 12szt. 0,5kg 

UWAGI I ZALECENIA BHP: 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. 

 

Przykładowy wygląd produktu: 
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