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Car Attack Uniwersalny
Produkt UNIWERSALNY PŁYN CZYSZCZĄCY zawiera specjalny środek
rozpuszczający brud, który następnie jest łatwo spłukiwany wodą.
Usuwa bardzo skutecznie zabrudzenia powstałe podczas normalnej
eksploatacji pojazdu.
ZASTOSOWANIE:
 Preparat przeznaczony do mycia felg, usuwania zabrudzeń z korpusów silnika
pojazdów samochodowych. Usuwa brud i plamy z olejów, smarów, konserwacji, asfaltu, soli, benzyny.
 Niezawodny do czyszczenia części maszyn, narzędzi, podłóg w garażach i
warsztatach.
 Usuwania pyłów z klocków samochodowych, smoły i trudno usuwalnych zabrudzeń, oraz do mycia felg aluminiowych.

DANE TECHNICZNE:
Skład: mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, węglowodory
(C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne <2%).

Kolor: żółtawy klarowny
Zapach: wg asortymentu
Gęstość w 20 °C: 0,790g/cm3

SPOSÓB UŻYCIA:

WYDAJNOŚĆ / ZUŻYCIE MATERIAŁU:
Wydajność robocza jest uzależniona od zabrudzenia powierzchni czyszczonej.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:
Wytwarzanie produktu odbywa się w systemie jakości potwierdzonym 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
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 materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

CAR ATTACK UNIWERSALNY

 Ustawić zawór spryskiwacza w pozycji „ON”, a następnie pokryć preparatem
czyszczoną powierzchnię. W celu uzyskania lepszego efektu zastosować pędzelek lub szmatkę.
 Odczekać 2 minuty, obficie spłukać wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
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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:
Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie
może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów..
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu
poza zasięgiem dzieci.
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Przykładowy wygląd produktu:

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 materiału 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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